
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/150/2021 

Rady Gminy Łączna 

z dnia 19 marca 2021 r 

 

HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ 

W RAMACH GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021-2025 

 

Lp. ZADANIE OPIS ZADANIA 
TERMIN 

REALIZACJI 

REALIZATOR 

LUB KOORDYNATOR 

1. Diagnozowanie oraz monitorowanie 

zjawiska przemocy w rodzinie 

- Zbieranie i aktualizowanie informacji na temat 

rozmiarów i form przemocy, 

- Identyfikowanie ofiar i sprawców przemocy, 

- Wypracowanie zasad przekazywania informacji o 

zdiagnozowanej przemocy przez instytucje zajmujące 

się problematyką przemocy i udzielanych formach 

wsparcia rodzinie, 

- Poddawanie ocenie skuteczności prowadzonych 

działań. 

   2021-2025 

 

 

 

 

 

 

GOPS, Komisariat Policji, 

GKRPA, placówki 

oświatowo-wychowawcze 

2. Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny zintegrowanych 

i skoordynowanych działań 

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

 

- Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

- Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie, mających na  celu zapobieganie 

zjawisku, 

- Opracowanie i realizacja planu pomocy  

w indywidualnych przypadkach, 

- Rozpowszechnianie informacji o instytucjach oraz 

możliwościach udzielania  pomocy w środowisku 

lokalnym, 

  2021-2025 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

 

       



2 
 

- Inicjowanie działań w środowisku zagrożonych 

przemocą w rodzinie, 

- Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 

przemoc w rodzinie, 

- Monitorowanie sytuacji rodzin, w których istnieje 

zagrożenie wystąpienia przemocy oraz rodzin,  

w których dochodzi do przemocy, 

- Dokumentowanie działań podejmowanych wobec 

rodzin, w których dochodzi  do przemocy oraz 

efektów tych działań, 

- Podniesienie jakości świadczonych usług przez 

służby społeczne 

3. Realizacja programów ochrony ofiar 

przemocy w rodzinie 

- Kierowanie ofiar przemocy do instytucji 

udzielających bezpłatnych porad prawnych oraz 

wsparcia psychologicznego, 

- Określenie sposobu rozwiązania problemów 

związanych z przemocą, dotyczących 

indywidualnych środowisk, 

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi hostele, 

domy samotnej matki, ośrodki wsparcia dla osób 

doznających przemocy w rodzinie, 

- Kierowanie na grupy wsparcia dla ofiar przemocy, 

- Praca socjalna z osobami doznającymi przemocy, 

 

 

 

2021 - 2025 Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

Pełnomocnik Wójta ds. 

Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  

i Zapobiegania Narkomanii, 

GOPS, 

Komisariat Policji, 

GKRPA 

4. Oddziaływanie na sprawców ofiar 

przemocy w rodzinie 

- Kierowanie sprawców przemocy do udziału  

w programach korekcyjno-edukacyjnych w PCPR w 

Skarżysku-Kam., oraz do Punktu Konsultacyjnego, 

- Współpraca z grupą wsparcia AA w Skarżysku -

Kamiennej, 

2021-2025 Pełnomocnik Wójta ds. 

Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  

i Zapobiegania Narkomanii, 
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- Kierowanie sprawców przemocy nadużywających 

alkoholu na posiedzenia Gminnej Komisji ds. 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

GOPS, GKRPA 

 

5. Podniesienie poziomu wiedzy                      

i umiejętności osób realizujących          

zadania związane  

z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie   

 

- Systematyczne szkolenia wszystkich 

przedstawicieli służb podejmujących działania na 

rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, w tym  szkolenia 

z zakresu diagnozowania przemocy w rodzinie, 

realizacji procedury Niebieskiej Karty i prowadzenia 

interwencji kryzysowej, 

- Organizowanie spotkań interdyscyplinarnych, 

mających na celu wymianę doświadczeń między 

pracownikami różnych instytucji, 

2021 – 2025 Pełnomocnik Wójta ds. 

Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  

i Zapobiegania Narkomanii, 

Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny, 

GOPS, GKRPA, PCPR w 

Skarżysku-Kam., 

Komisariat Policji 

6. Zmiana postawy mieszkańców 

wobec przemocy w rodzinie poprzez 

działania informacyjno – edukacyjne 

 

- Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych 

(broszur, ulotek, plakatów itp.) dotyczących 

zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej    

społeczności, 

- Dostarczenie informacji o instytucjach 

udzielających pomocy i wsparcia ofiarom 

przemocy w rodzinie, 

- Umieszczenie informacji na stronach 

internetowych Urzędu Gminy w Łącznej  

i GOPS, 

2021 – 2025 Pełnomocnik Wójta ds. 

Przeciwdziałania 

Alkoholizmowi  

i Zapobiegania Narkomanii, 

GOPS, Komisariat Policji 

7. Edukacja dzieci i młodzieży w 

zakresie radzenia sobie ze stresem 

oraz agresją 

- Zajęcia edukacyjno-informacyjne, 

- Wspieranie różnych form spędzania czasu 

wolnego zapobiegających zachowaniom 

agresywnym 

2021-2025 Placówki oświatowe, 

Policja, Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny 

 


