Załącznik do Uchwały nr 2522/2017 Zarządu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy
z dnia 15.02.2017 roku
HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ DLA DZIELNICY OCHOTA W 2017 ROKU
WYNIKAJĄCYCH Z PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE W M.ST. WARSZAWIE NA LATA
2017-2020
Cel główny: zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie m.st. Warszawy

Cel: Zwiększenie wiedzy mieszkańców m.st.
Warszawy o zjawisku przemocy w rodzinie
oraz możliwościach i miejscach uzyskania
pomocy

Szacowane środki: 12 000 zł.

Lp. Działanie

Odbiorcy

1.

Realizator

Produkty

1. Realizacja działań
- Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba stron
informacyjno-edukacyjnych
Społecznych
Warszawy, w tym internetowych
kierowanych do ogółu
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota
społeczności i środowisk
Dzielnicy Ochota
Liczba i rodzaj
zagrożonych wystąpieniem
m.st. Warszawy,
materiałów
przemocy w rodzinie, w tym
informacyjnych
m.in.:
- Ośrodek Pomocy
Liczba i rodzaj
Społecznej
- prowadzenie stron
programów
Dzielnicy
Ochota
internetowych poświęconych
edukacyjnych
m.st.
Warszawy,
przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie i informujących
- Samodzielny
o miejscach pomocy na
Zespół
terenie Miasta oraz dzielnicy,
Publicznych
- przygotowanie
Zakładów
i upowszechnienie
Lecznictwa
materiałów informacyjnych,
Otwartego
m.in. plakatów, ulotek,
Warszawa
informatorów dotyczących
Ochota,
zjawiska i miejsc pomocy,
- promowanie ośrodków
pomocy społecznej jako
ważnych miejsc

- organizacje
pozarządowe,

w systemie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

- inni partnerzy

2. Podejmowanie działań
medialnych np. udzielanie
wywiadów w lokalnych
rozgłośniach, zamieszczanie
artykułów w lokalnej prasie
uwrażliwiających na problem
przemocy w rodzinie oraz
promujących wartości i
postawy alternatywne do

Termin
realizacji
2017 rok

Liczba i rodzaj
działań medialnych

1

postaw przemocowych

2.

Cel: Zwiększenie kompetencji
interpersonalnych i opiekuńczowychowawczych w rodzinach
zagrożonych przemocą
1. Realizacja programów
profilaktycznych, w tym
warsztatów, treningów,
ukierunkowanych na poprawę
komunikacji i umiejętności
konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów bez
użycia przemocy
2. Diagnozowanie czynników
ryzyka krzywdzenia małych
dzieci podczas wizyt
patronażowych
i motywowanie rodziców do
udziału w zajęciach
edukacyjnych

3. Wspieranie rodzin/ osób
zagrożonych przemocą m.in.
poprzez konsultacje,
poradnictwo, pomoc
psychologiczną, objęcie
pomocą przez asystenta
rodziny, rodzinę wspierającą

3.

- Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba i formy
Społecznych
Warszawy, w tym programów
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota profilaktycznych
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,
Liczba uczestników
programów
- organizacje
pozarządowe,
- żłobki,
- Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa
Ochota,
- Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,
- inni partnerzy
zapraszani do
współpracy

Cel: Rozwijanie kompetencji dzieci
i młodzieży w zakresie reagowania na
zagrożenia związane z symptomami i
przejawami przemocy w rodzinie
1. Realizacja programów
edukacyjnych dla dzieci
i młodzieży ukierunkowanych
na rozwój umiejętności
społecznych np. w formie
warsztatów, treningów

Szacowane środki: 0,00 zł. (działania
realizowane w ramach m.in. Harmonogramu
na 2017 rok do Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
m.st. Warszawy)
2017 rok

Liczba rodzin,
w których
przeprowadzono
diagnozę
Liczba rodzin,
w których
zdiagnozowano
czynniki ryzyka
podczas wizyt
patronażowych
Liczba i formy
udzielanego
wsparcia
Liczba rodzin/osób
uczestniczących
w różnych formach
wsparcia
Liczba rodzin/osób
objętych usługą
asystenta/rodziny
wspierającej

Szacowane środki: 5 000 zł.

- Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba programów
2017 rok
Społecznych
Warszawy, w tym
Liczba uczestników
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota
programów
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,
- organizacje
pozarządowe,
- Ośrodek Pomocy
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Społecznej
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,
jednostki
organizacyjne
oświaty,
- Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa
Ochota,
- inni partnerzy
zapraszani do
współpracy

4.

Cel: Zwiększenie liczby osób doznających
przemocy w rodzinie, które zgłosiły się
same lub zostały zgłoszone przez innych
do podmiotów zajmujących się przemocą
w rodzinie, jako wymagające pomocy

Szacowane środki: 0,00 zł. (działania
realizowane w ramach obowiązków
służbowych przedstawicieli poszczególnych
instytucji/służb)

1. Prowadzenie działań
- Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba i formy
2017 r.
informacyjno-edukacyjnych
Społecznych
Warszawy, w tym działań informacyjno
przekazujących wiedzę
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota – edukacyjnych
mieszkańcom Warszawy o
Dzielnicy Ochota
procedurze „Niebieskie Karty” m.st. Warszawy,
Liczba osób
oraz o sposobach i miejscach
zgłaszających się po
zgłaszania przypadków
pomoc
- organizacje
przemocy, m.in. poprzez
pozarządowe,
prowadzenie telefonów
Liczba rodzin
informacyjnych, telefonów
zgłoszonych przez
- Ośrodek Pomocy
zaufania, kampanii
inne osoby
Społecznej
edukacyjnych, spotkań
Dzielnicy Ochota
informacyjnych ze
m.st. Warszawy,
społecznością lokalną
2. .Monitorowanie
zgłaszalności przypadków
przemocy w rodzinie

Zespół
Interdyscyplinarny
ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie, Punkt
Informacyjno Konsultacyjny,
- Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego

Liczba osób z
problemem
przemocy, które
zgłosiły się do miejsc
pomocowych.
Liczba zakładanych
„Niebieskich Kart–A”
Liczba „Niebieskich
Kart- C”
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Warszawa
Ochota,
- inni partnerzy
zapraszani do
wspolpracy

5.

Cel: Zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa osób w rodzinach,
w których występuje przemoc

Szacowane środki: 0,00 zł. (działania
realizowane w ramach obowiązków
służbowych przedstawicieli poszczególnych
instytucji/służb)

Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba osób
Społecznych
Warszawy, w tym wskazanych w
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota „Niebieskiej KarcieDzielnicy Ochota
A” jako doznające
m.st. Warszawy,
przemocy, w tym
kobiet, mężczyzn
i dzieci
- organizacje
pozarządowe,
Liczba
zakończonych
- Ośrodek Pomocy
procedur z powodu
Społecznej
ustania przemocy
Dzielnicy Ochota
w rodzinie
m.st. Warszawy,
2. Monitorowanie
Liczba rodzin,
Zespół
sytuacji rodziny przez
w których
Interdyscyplinarny
grupę roboczą w trakcie
monitorowano
ds.
trwania procedury „Niebieskie
sytuację po
Przeciwdziałania
Karty” i przez służby po jej
zakończeniu
Przemocy w
zakończeniu
procedury
Rodzinie,
Liczba rodzin,
w których ponownie
Policja,
rozpoczęto
procedurę
- inni partnerzy
zapraszani do
współpracy
1.Realizacja procedury
„Niebieskie Karty” przez
zobowiązane do tego
instytucje, służby
i organizacje pozarządowe

6.

Cel:Poprawa funkcjonowania osób
doznających przemocy w rodzinie
w różnych sferach życia, m.in.: rodzinnej,
zawodowej, społecznej

2017 rok

Szacowane środki: 13 000 zł.

1. Prowadzenie programów
Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba i rodzaj
wsparcia i pomocy w formie
Społecznych
Warszawy, w tym programów/form
oddziaływań indywidualnych
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota wsparcia i pomocy
i grupowych, m.in. grup
Dzielnicy Ochota
Liczba odbiorców
wsparcia, grup
m.st. Warszawy,
programów
psychoedukacyjnych,
socjoterapeutycznych,
- organizacje
samopomocowych,
pozarządowe,
warsztatów kształtujących
kompetencje interpersonalne, - Ośrodek Pomocy

2017 rok
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umiejętności społeczne
i opiekuńczo- wychowawcze

Społecznej
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,
jednostki
organizacyjne
systemu oświaty,
- Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa
Ochota,
- inni partnerzy
zapraszani do
współpracy

7.

Cel: Zmiana niepożądanych zachowań
i postaw osób, wobec których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc
w rodzinie i sprawców przemocy
1. Prowadzenie działań
informacyjno-edukacyjnych,
w tym m.in. kampanii
informujących
o konsekwencjach
stosowania przemocy,
możliwościach skorzystania
z pomocy i ofercie
realizowanej na terenie
Miasta
2. Realizacja procedury
„Niebieskie Karty”

Wydział Spraw Mieszkańcy m.st. Liczba i formy
Społecznych
Warszawy, w tym działań
i Zdrowia dla
dzielnicy Ochota
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,

2017 rok

Punkt
Informacyjno Konsultacyjmy,
- organizacje
pozarządowe,
- Ośrodek Pomocy
Społecznej
Dzielnicy Ochota
m.st. Warszawy,

3.Współdziałanie zespołów
interdyscyplinarnych/grup
roboczych z realizatorami
programów korekcyjnoedukacyjnych, w tym
motywowanie do
uczestnictwa w programach
oraz monitorowanie sytuacji

Szacowane środki: (działania realizowane
w ramach obowiązków służbowych
przedstawicieli poszczególnych
instytucji/służb)

- Samodzielny
Zespół
Publicznych
Zakładów
Lecznictwa
Otwartego
Warszawa
Ochota,
- Zespół
Interdyscyplinarny

Liczba sprawców
wskazanych w
„Niebieskich Kartach
–A”, w tym kobiet
i mężczyzn
Liczba sprawców
wskazanych
w „Niebieskich
Kartach –D”, w tym
kobiet i mężczyzn
Liczba i sposoby
współpracy
Liczba
monitorowanych
rodzin po
zakończeniu
procedury
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w rodzinie w trakcie trwania
i po zakończeniu procedury
„Niebieskie Karty”

„Niebieskie Karty”

ds.
Przeciwdziałania
Przemocy w
Rodzinie,
- inni partnerzy
zapraszani do
współpracy

8.

Cel: Zwiększenie efektywności
współpracy interdyscyplinarnej
w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie
1. Współdziałanie służb,
instytucji i organizacji
pozarządowych oraz innych
podmiotów w ramach
realizacji procedury
„Niebieskie Karty”

Szacowane środki: (działania realizowane
w ramach obowiązków służbowych
przedstawicieli poszczególnych
instytucji/służb)

Zespół
Specjaliści z
Interdyscyplinarny terenu dzielnicy
ds.
Ochota
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie, grupy
robocze,
organizacje
pozarządowe

Liczba członków
2017 rok
zespołów
interdyscyplinarnych
w podziale na
poszczególne
podmioty
Liczba spotkań
zespołów
interdyscyplinarnych/
podzespołów
Liczba powołanych
grup roboczych
Liczba
przedstawicieli
poszczególnych
podmiotów
pracujących w
grupach roboczych
Liczba spotkań grup
roboczych
Liczba
zakończonych
procedur z powodu
braku zasadności
działań
Liczba
zakończonych
procedur z powodu
ustania przemocy
oraz po
zrealizowaniu
indywidualnego
planu pomocy

2. Udział w szkoleniach i
różnych formach doradczych
realizowanych przez
organizacje pozarządowe, na
zlecenie na zlecenie BPiPS

Organizacje
Zespół
Liczba i formy
pozarządowe na Interdyscyplinarny doradztwa, wsparcia
zlecenie m.in.
ds.
edukacyjnego, itp.
BPiPS
Przeciwdziałania
Przemocy w
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Rodzinie, grupy
robocze
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