UCHWAŁA NR VIII.46.2019
RADY GMINY JELENIEWO
z dnia 6 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XIV.84.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca
2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.) Rada Gminy Jeleniewo uchwala
się, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały nr XIV.84.2016 Rady Gminy Jeleniewo z dnia 15 marca 2016 r.
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 wprowadza się zmiany w pkt V „Cele
programu”, który otrzymuje brzmienie:
V. CELE PROGRAMU
Cel główny
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności i skuteczności
profesjonalnej pomocy oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie.
Cele szczegółowe:
1. Wsparcie osób i rodzin dotkniętych przemocą domową.
2. Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości
uzyskania pomocy.
3. Zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności
pomocy.
4. Podnoszenie kompetencji i umiejętności osób działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Działania służące realizacji programu
Lp. Cel szczegółowy
1.
Wsparcie osób i
rodzin
dotkniętych
przemocą
domową

Kierunki działań
a) Zapewnienie schronienia
osobom dotkniętym
przemocą domową
b) udzielanie wsparcia
finansowego i
rzeczowego
a) prowadzenie pracy
socjalnej,
b) prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego

Realizatorzy/Partnerzy Termin realizacji
- PCPR w Suwałkach
Na bieżąco wg
potrzeb w latach
-specjalistyczny ośrodek
wsparcia dla ofiar
2016 – 2020
przemocy w rodzinie w
Suwałkach, Hostel w

Dowspudzie
Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Jeleniewie,
-Zespół
Interdyscyplinarny

2.

3.

Podnoszenie
świadomości
społecznej na
temat zjawiska
przemocy w
rodzinie i
możliwości
uzyskania
pomocy

Zwiększenie
skuteczności
działań w
zakresie
przeciwdziałania
przemocy
w rodzinie

c) edukowanie ofiar w
zakresie przysługujących
im praw
d) motywowanie sprawców
przemocy do udziału w
programie korekcyjno –
edukacyjnym dla
sprawców przemocy
a) prowadzenie wśród dzieci
i młodzieży profilaktyki
w zakresie agresji i
przemocy

- Posterunek Policji
w Rutce-Tartak

- Zespół Szkół w
Jeleniewie,
- Posterunek Policji w
Rutce Tartak

Kilkakrotnie w
czasie trwania
roku szkolnego w
latach
2016 – 2020

b) podnoszenie wiedzy
w społeczności lokalnej
w zakresie problematyki
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
c) współuczestnictwo w
kampaniach i programach
społecznych dotyczących
problematyki przemocy
domowej
d) rozpowszechnienie
broszur i ulotek
dotyczących zjawiska
przemocy

- Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie w
Suwałkach
- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Jeleniewie
- Posterunek Policji w
Rutce Tartak,
- Zespół Szkół w
Jeleniewie,
- Zespół
Interdyscyplinarny,
- Służba zdrowia

Na bieżąco,
minimum 2 razy
w roku w latach
2016 – 2020

a) podejmowanie
działań
w środowisku zagrożonym
przemocą w rodzinie
mających
na
celu
przeciwdziałanie
temu
zjawisku,
b) inicjowanie interwencji
w środowisku dotkniętym
przemocą
w rodzinie,
c) rozpowszechnianie
informacji o instytucjach,
osobach
i możliwościach
udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
d) inicjowanie działań
w stosunku do osób
stosujących przemoc
w rodzinie,

- Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej
w Jeleniewie,
-Zespół
Interdyscyplinarny,
- Posterunek Policji w
Rutce Tartak
- GKPiRPAiN w
Jeleniewie,
- inne jednostki
działające na rzecz
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

Działania ciągłe
podejmowane wg
potrzeb w latach
2016 – 2020

e) monitorowanie sytuacji
rodzin dotkniętych
przemocą,
f) opracowanie i realizacja
planu pomocy
w indywidualnych
przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,
g) zbieranie materiałów
dowodowych zgodnie
z procedurą „Niebieska
Karta”,
h) udział w działaniach
edukacyjno –
informacyjnych.
i) diagnozowanie i
monitorowanie problemu
przemocy w rodzinie
4.

Podnoszenie
kompetencji
pracowników
instytucji
zajmujących
się
przeciwdziałaniem
przemocy
w
rodzinie.

a) udział członków Zespołu w -Podmioty wchodzące
szkoleniach, warsztatach,
w skład Zespołu
konferencjach, seminariach z Interdyscyplinarnego
zakresu problematyki
przemocy w rodzinie
przedstawicieli służb

Corocznie,
minimum raz w
roku w latach
2016 – 2020

b) rozszerzenie współpracy z
organizacjami
pozarządowymi działającymi
na rzecz osób dotkniętych
przemocą

-Podmioty wchodzące
w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego

Na bieżąco, wg
potrzeb w latach
2016 – 2020

-Podmioty wchodzące
w skład Zespołu
Interdyscyplinarnego

Każdego roku do
31 stycznia za rok
poprzedni.

c) aktywność, współdziałanie
i wymiana informacji między
służbami

5.

Częściowa
ewaluacja
programu

a) zbieranie danych od
instytucji realizujących
program

§ 2. Uchwała w pozostałym zakresie zachowuje swoją moc.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeleniewo.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY JELENIEWO
Jan Bielecki

