Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za 2016 rok.
Realizując Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny za
2016 rok, przyjętego uchwałą nr XVII/212/16 przez Radę Miejską w CzerwionceLeszczynach z dnia 29 stycznia 2016 roku, podjęto następujące działania:
I. Kontynuacja zjawiska przemocy w rodzinie:
1. Na bieżąco zbierano dane od podmiotów tworzących lokalny system
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - Gminna Komisja Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Punkt Konsultacyjny ds. Uzależnień i Przemocy
w Rodzinie, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie,
Zespół Przeciwdziałania Przemocy, Placówki Wsparcia Dziennego.
2. Sporządzano statystyki i analizowano potrzeby i zasoby w obszarze przemocy.
II. Systematyczna edukacja społeczna w środowisku lokalnym.
1. Rozpowszechniano materiały edukacyjne do realizacji środowiskowych oraz
szkolnych programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży.
2. Informowano osoby z problemem przemocy domowej o lokalnym systemie
pomocy i wsparcia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
3. Roczna prenumerata czasopisma „Niebieska Linia” o problematyce przemocy.
4. Udział w ogólnopolskiej akcji – „Reaguj na Przemoc”.
III. Funkcjonowanie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
1. Wsparcie i ochrona osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- założono 78 Niebieskich Kart, wypełniono 52 formularze NK-C,
- udzielono 98 porad i konsultacji dla 43 osób z problemem przemocy,
- zrealizowano program - grupa wsparcia dla 8 osób doświadczających przemocy
- do ośrodków wsparcia skierowano 4 osoby,
- w związku z przemocą odebrano 6 dzieci,
2. Interwencja wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
- zakończono 54 procedury „Niebieskie Karty”, wypełniono 44 formularze NK-D,
- 29 sprawców przemocy z problemem alkoholowym skierowano do GKRPA,
- do policji skierowano 26 pism o wszczęciu procedury „Niebieskie Karty”
IV. Zwiększenie kompetencji osób w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
1. Cykliczne szkolenia 3 osób z problematyki uzależnień i przemocy.
2. Udział w konferencji „Wzmacniamy, Wspieramy, Edukujemy, Korygujemy –
podsumowanie 10-letniej działalności Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie w województwie śląskim”.
3. Wymiana doświadczeń w ramach Regionalnej Śląskiej Koalicji na Rzecz
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Działania realizowano zgodnie z założeniami gminnego systemu interwencji
i wsparcia dla osób z problemem przemocy w rodzinie określonymi w Programie.
Szczegółowe działania podmiotów tworzących lokalny system przeciwdziałania
przemocy w rodzinie określono w sprawozdaniach z ich działalności za 2016 rok.

