SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIAPRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR
PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2014 rok

Celem programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznającym przemocy.
Adresowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Kobylin-Borzymy, przede wszystkim
ofiar przemocy, jej sprawców i świadków. W realizacji Programu uczestniczą specjaliści
zaangażowani w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje
zajmujące się problemem przemocy w rodzinie. Realizacja Gminnego Programu ma na celu
stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i
skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc a co za tym idzie
zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego systemu
interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
nałożono na gminy obowiązek tworzenia Zespołów Interdyscyplinarnych.
Zarządzeniem Nr 10/2011 Wójta Gminy Kobylin-Borzymy z dnia 16 czerwca 2011 r. został
powołany Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
1) ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz.
1493 ze zm.),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz
wzorów formularzy „Niebieska Karta” ( Dz. U. Nr 209, poz.1245),
3) uchwała nr IX/44/2011 Rady Gminy z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy KobylinBorzymy
Zespół interdyscyplinarny działa na podstawie porozumień zawartych między Wójtem Gminy Kobylin
Borzymy a podmiotami, o których mowa w art. 9a ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Obsługę organizacyjno-techniczną zespołu interdyscyplinarnego zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w
Kobylinie-Borzymach
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele:
1) Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylinie-Borzymach,
2) Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kobylinie-Borzymach,
3) NZOZ w Kobylinie-Borzymach,
4) Komisariatu Policji w Sokołach,
5) Zespołu Szkół w Kobylinie-Borzymach,
6) Kurator Sądu Rejonowego w Wysokiem Mazowieckiem,
7) Klubu Rodzin Abstynenckich w Wysokiem Mazowieckiem.
Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla Gminy Kobylin-Borzymy określone w Gminnym programie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie:

1) przeciwdziałanie przemocy w rodzinie ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec
dzieci oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy dla rodzin, w
których stosowana jest przemoc,
2) wzmocnienie wiedzy społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy o zapewnieniu
różnorodnych form wsparcia socjalnego osobom doświadczającym przemocy,

3) zmiana postaw mieszkańców wobec przemocy w rodzinie poprzez działania informacyjnoedukacyjne,
4) podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej mieszkańców gminy na temat
zjawiska przemocy w rodzinie i możliwość uzyskania pomocy,
5) zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa i skutecznej pomoc,
6) integracja środowisk i działań na rzecz budowania gminnego systemu przeciwdziałania przemocy,
7) zapewnienie szkoleń dla służb zajmujących się problemem przemocy,
8) edukacja uczniów o zagrożeniach płynących ze zjawiska przemocy w rodzinie i w szkole oraz
propagowanie zachowań sprzyjających pozytywnym postawom w rodzinie.
SPOTKANIA ZI
W 2014r. ZI spotkał się na 8 posiedzeniach, które odbyły się w dniach: 21.01.2014 r., 04.04.2014r.,
24.06.2014r., 17.09.2014r., 09.10.2014r., 21.10.2014r., 12.11.2014r., 10.12.2014r.,
NIEBIESKIE KARTY
W 2014 r. zostało rozpatrzonych 8 Niebieskich Kart, w tym zakończono procedurę 3 Niebieskiej Karty.
GRUPY ROBOCZE
W 2014 r. odbyło się 1 spotkań grupy roboczej. Na spotkaniu podejmowano działania w
indywidualnych przypadkach przemocy w rodzinie oraz monitorowanie sytuacji zgodnie z ustalonym
planem pomocy.
SZKOLENIA CZŁONKÓW ZI
W dniu 22-23 maja.2014r. członek Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczył w szkoleniu „Interwencja
kryzysowa - Podstawy profesjonalnej pomocy’’. Szkolenie było nieodpłatne i organizowane przez
ROPS w Białymstoku.
DZIAŁANIA EDUKACYJNE
Na terenie gminy Kobylin-Borzymy podejmowane były działania edukacyjne służące wzmocnieniu
opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie.




„Droga do domu” – program słowno – muzyczny z zakresu profilaktyki uzależnień i
zapobiegania przemocy w wykonaniu Mariusza Kurca dla uczniów klas IV-VI
(kwiecień 2014)
„Poskromienie Złośnika” – spektakl teatralny o tematyce profilaktycznej w wykonaniu
Teatru Arkadia w Białymstoku dla uczniów klas 0-III (kwiecień 2014)



Kampania profilaktyczna pt. „Znajdź właściwe rozwiązanie” w ramach festynu
środowiskowego Dzień Rodziny



„Złodzieje życia” – koncert profilaktyczny z zakresu profilaktyki uzależnień

w

wykonaniu Jarosława Tioskowa dla uczestników festynu środowiskowego „Dzień
Rodziny” (czerwiec 2014)


„Kuszenie śmierci” – program profilaktyczny dla uczniów gimnazjum w wykonaniu
aktora Lecha Dyblika (wrzesień 2014)

Na tablicy ogłoszeń Ośrodka oraz na stronie internetowej zamieszczone są informacje o miejscach i
możliwościach uzyskania pomocy oraz zadaniach poszczególnych służb.
W przypadku stwierdzenia stosowania przemocy w rodzinie OPS posiada ulotki oraz numery telefonów
do specjalistów w PCPR w Wysokiem Mazowieckiem.

