Sprawozdanie z Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
za rok 2017

zadanie 1.1.1 opracowywanie, publikacja, dystrybucja i
rozpowszechnianie materiałów informacyjnych
dostosowanych do potrzeb grupy docelowej oraz
kontakty z mediami
zadanie 1.1.2 dostosowanie językowe materiałów
informacyjnych o ofercie pomocowej dla imigrantów
zadanie 1.1.3 stała aktualizacja informatora o
dostępniej ofercie pomocy specjalistycznej
zadanie 1.1.4 prowadzenie działalności informacyjnej
poprzez strony internetowe i portale społecznościowe

zadanie 1.1.5 zainicjowanie i prowadzenie działań
promujących model harmonijnej, pozytywnej rodziny

zadanie: 1.1.6 prowadzenie punktów konsultacyjnych,
w tym porad i konsultacji w Centrum Niebieskich Kart
prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny
zadanie 1.2.1 organizowanie konferencji i seminariów
nt. przemocy w rodzinie
zadanie 1.2.2 edukacja dzieci i młodzieży w zakresie
rozpoznawania symptomów przemocy, szukania
pomocy w sytuacjach doznawania przemocy, praw
dziecka

beneficjenci

osoby doznające
przemocy w
rodzinie, w
szczególności
dzieci, młodzież i
inne osoby zależne;
osoby stosujące
przemoc w rodzinie;
osoby będące
świadkami przemocy
w rodzinie;
osoby/instytucje
świadczące pomoc
na rzecz rodzin
uwikłanych w
przemoc;
rodziny zagrożone
przemocą

osoby doznające
przemocy w rodzinie, w
szczególności dzieci,
młodzież i inne osoby
zależne;
osoby stosujące
przemoc w rodzinie;
osoby będące

nazwa wskaźnika*

koordynator

liczba poradników
liczba ulotek, broszur, plakatów (w tym w
formie cyfrowej)
liczba kontaktów

3415
7154

liczba poradników dla imigrantów
liczba ulotek dla imigrantów

CWII, NGO

liczba aktualizacji informatora
liczba odbiorców/instytucji
liczba kont na portalach społecznościowych
liczba stron internetowych

1
9
252
32

liczba inicjowanych kampanii/festynów
rodzinnych
udział w kampaniach/festynach
organizowanych przez podmioty zewnętrzne
liczba punktów konsultacyjnych
liczba porad/konsultacji dla mieszkańców

3
4235

liczba konferencji/seminariów
liczba uczestników

21
2410

liczba zajęć edukacyjnych
liczba dzieci

realizator

MOPR, Pl.ośw.,
GOPP,GCPU,CIK
FDDS

130

produktu

zadania

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

12

1140
24651

MOPR
MOPR, Pl. ośw.,
Policja,
WRS,GOPP,GCPU,
Policja, Pl. ośw.,
GOPP, GCPU,
placówki wsparcia
dziennego

880

produktu

cele
szczegółowe

OBSZAR: PROFILAKTYKA PRZEMOCY W RODZINIE
Cel główny 1: Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie problemu przemocy
w rodzinie oraz propagowanie wiedzy, postaw i umiejętności życia w rodzinie bez
przemocy
Cel szczegółowy 1.2:
Cel szczegółowy 1.1: Prowadzenie działań informacyjnych i
Prowadzenie działań
edukacyjnych w zakresie
upowszechniających w zakresie przeciwdziałania i profilaktyki
przeciwdziałania i
przemocy.
profilaktyki przemocy.

cele
główne

GCPU,GOPP, PPP

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

MOPR, ZI, Pl. ośw.,
Policja, GOPP, CIK
FDDS
Pl. ośw., PPP,
Fundacja Fosa, Straż
Miejska,

zadanie 1.2.3 edukacja rodziców w zakresie
wychowania bez przemocy

zadanie 1.2.4 realizacja programów profilaktycznych
dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie

na rzecz rodzin
uwikłanych w
przemoc;
rodziny zagrożone
przemocą

liczba zajęć i warsztatów dla rodziców
liczba uczestników

133
153

liczba programów
liczba uczestników

136
7939

Pl. Ośw.

liczba placówek/świetlic/klubów
liczba miejsc w placówkach
liczba dzieci
liczba rodziców

186
1271
1264
732

Plac. Ośw., Placówki
wsparcia dziennego,
kluby, MOPR, Fundacja
Fosa
Fundacja Fosa

zadanie 1.2.6 prowadzenie poradnictwa dla osób
mających problem z agresją

liczba udzielonych porad
liczba osób korzystających z poradnictwa

9
10

zadanie 1.2.7 działania edukacyjno-profilaktyczne dla
osób w szczególności narażonych na przemoc, w tym
osób starszych i niepełnosprawnych oraz ich rodzin

liczba działań
liczba uczestników

41
617

zadanie 2.1.1 podejmowanie interwencji w sytuacji
podejrzenia przemocy w rodzinie

liczba interwencji
liczba Niebieskich Kart
liczba dyżurów interwencyjnych

zadanie 2.1.2 prowadzenie konsultacji
specjalistycznych w sytuacji interwencji, m.in.
psychiatrycznych, innych medycznych, prawnych
zadanie 2.1.3 zapewnienie bezpiecznego miejsca
pobytu dla osób doświadczających przemocy

zadanie 2.1.4 podejmowanie interwencji dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży
zadanie 2.1.5 podejmowanie działań ochronnych
wobec innych osób, tzw. "zależnych"

osoby doznające
przemocy w
rodzinie, w
szczególności
dzieci, młodzież i
inne osoby zależne;
osoby będące
świadkami przemocy
w rodzinie;
rodziny zagrożone
przemocą

3529
336
24
interwencji:
38
7
937

liczba instytucji udzielających porad
liczba porad
liczba hosteli
liczba mieszkań krótkoterminowych
liczba osób
liczba przyznanych lokali
socjalnych/komunalnych
liczba dzieci/młodzieży
liczba interwencji
liczba osób
liczba działań podmiotów

produktu

Cel szczegółowy 2.1: Podejmowanie działań
interwencyjnych wobec osób doświadczających przemocy

OBSZAR 2: INTERWENCJA I WSPARCIE W SYTUACJI
PRZEMOCY W RODZINIE
Cel główny 2: Rozszerzenie oferty pomocy i wsparcia
dla osób uwikłanych w przemoc w rodzinie

zadanie 1.2.5 działania edukacyjno-profilaktyczne dla
dzieci i rodziców w placówkach wsparcia dziennego,
świetlicach i klubach profilaktycznych, świetlicach
socjoterapeutycznych

świadkami przemocy w
rodzinie;
osoby/instytucje
świadczące pomoc

3
4
118
4
rekomendacji:
15
560
716

GCPU, PPP, GZŻ,
Fundacja Fosa, SOR
Prometeusz, PCPB
Monar Markot, placówki
wsparcia dziennego

MOPR, Warsztaty
Terapii Zajęciowej,
Domy Pomocy
Społecznej, Fundacja
Fosa, Straż Miejska

Policja, MOPR, CIK
FDDS

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

MOPR, Instytut „Triada”

PCPB Monar Markot,
DSM Matemblewo, CIK
FDDS, WGK
MOPR, CIK FDDS,Pl.
Ośw., Policja, Placówki
interwencyjne,
Pogotowie rodzinne

liczba osób
liczba interwencji

0

zadanie 2.1.7 zapewnienie pomocy specjalistycznej dla
dzieci wykorzystywanych seksualnie

liczba dzieci
liczba rodziców
liczba diagnoz
liczba porad

76
52
23
95

zadanie: 2.2.3 realizacja programów korekcyjnoedukacyjnych

zadanie 2.2.4 prowadzenie spotkań informacyjnoedukacyjnych dla osób podejrzanych o stosowanie
przemocy
zadanie 2.3.1 prowadzenie poradnictwa
specjalistycznego post-interwencyjnego
zadanie 2.3.2 prowadzenie grup wsparcia
zadanie 2.3.3 prowadzenie grup samopomocowych
zadanie 2.3.4 prowadzenie treningów rozwojowych
podtrzymujących zmiany zachowań i nabyte
umiejętności u osób wcześniej stosujących przemoc
zadanie 2.3.5 rozwijanie oferty kompleksowej pomocy
dzieciom, które doznały przemocy w rodzinie

osoby stosujące
przemoc w rodzinie

osoby doznające
przemocy w
rodzinie, w
szczególności
dzieci, młodzież i
inne osoby zależne;
osoby stosujące
przemoc w rodzinie;
osoby będące
świadkami przemocy
w rodzinie;
rodziny zagrożone
przemocą

liczba placówek
liczba miejsc w hostelu
liczba osób umieszczonych
liczba zatrzymań i doprowadzeń do innych
placówek
liczba nakazów opuszczenia lokalu
liczba zakazu kontaktów
liczba realizowanych programów
liczba zgłoszonych uczestników
liczba sesji indywidualnych
liczba osób w sesjach indywidualnych
liczba sesji grupowych
liczba osób, które ukończyły sesje grupowe

26
46
1
341
374
341
44
12
177
4

liczba porad indywidualnych
liczba porad grupowych

1489
16

liczba grup
liczba uczestników
liczba podmiotów zaangażowanych w
działania

GOPP, CIK FDDS

108

liczba spotkań
liczba uczestników

liczba grup wsparcia
liczba uczestników
liczba grup
liczba uczestników

MOPR, Policja, SM,

CTUS

produktu

zadanie 2.2.1 zapewnienie czasowych miejsc pobytu
dla osób podejrzanych o stosowanie przemocy w
rodzinie
zadanie 2.2.2 odizolowanie sprawców przemocy od
osób pokrzywdzonych

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

Policja, Prokuratura
Okręgowa

TWP Przystań

Policja, Prokuratura
Okręgowa, Fundacja
Fosa
MOPR, Fundacja Fosa,
CIK FDDS,PPP,GOPP,
SOR Prometeusz
NGO, MOPR
Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

produktu

Cel szczegółowy 2.2: Podejmowanie działań
interwencyjnych wobec osób podejrzanych o
stosowanie przemocy w rodzinie
Cel szczegółowy: 2.3. Podejmowanie
oddziaływań długoterminowych

zadanie 2.1.6 podejmowanie interwencji dotyczących
zapewnienia bezpieczeństwa imigrantom

127

NGO, MOPR
NGO, MOPR
MOPR, GOPP,
Pl. Ośw, Fundacja
Fosa, Instytut Triada

liczba programów/działań
liczba uczestników

zadanie 3.1.1 szkolenia w zakresie interwencji
powstrzymującej przemoc w rodzinie

liczba szkoleń
liczba uczestników

566
613

MOPR, Policja

zadanie 3.1.2 szkolenia w zakresie pracy
interdyscyplinarnej na rzecz rodziny, w której dochodzi
do przemocy
zadanie 3.1.3 prowadzenie spotkań koordynatorów
Procedury Niebieskie Karty - Policji i MOPR w
zakresie doskonalenia współpracy służb

liczba szkoleń
liczba uczestników

3
66

MOPR,

liczba spotkań
liczba uczestników

2
20

MOPR, Policja

zadanie 3.1.4 prowadzenie dzielnicowych spotkań
grup zawodowych w zakresie doskonalenia lokalnej
współpracy
zadanie 3.1.5 zapewnienie wsparcia tłumaczy do pracy
z rodziną imigrantów uwikłaną w przemoc

liczba spotkań
liczba uczestników

zadanie 3.1.6 skoordynowanie pracy i podnoszenie
kompetencji liderów „Polityk ochrony dziecka przed
krzywdzeniem” z placówek miejskich, publicznych i
niepublicznych zaangażowanych w realizację
„Procedury Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka”
zadanie 3.1.7 szkolenia dla specjalistów pracujących w
zakresie przemocy w rodzinie, nt. m.in. pierwszej
pomocy psychologicznej oraz kompetencji
międzykulturowych

NGO

liczba spotkań informacyjnych
liczba przekazywanych informacji do
partnerów

osoby/instytucje
świadczące pomoc
na rzecz rodzin
uwikłanych w
przemoc;

liczba tłumaczy
liczba konsultacji/tłumaczeń
liczba odbiorców
liczba liderów
liczba spotkań

2
3
MOPR, TWP Przystań

MOPR, Policja
produktu

Cel szczegółowy: 3.1 Podnoszenie kompetencji zawodowych realizatorów Programu
pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie

OBSZAR 3: LOKALNY SYSTEM WSPARCIA
Cel główny 3: Doskonalenie istniejącego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

zadanie 2.3.6 realizacja innych programów i działań w
stosunku do osób podejrzanych lub/i stosujących
przemoc w rodzinie oraz oddziaływań wspierających i
wzmacniających zmiany u uczestników
zadanie 2.3.7 rozpowszechnianie informacji o aktualnej
ofercie oddziaływań wobec osób podejrzanych o
stosowanie przemocy w rodzinie

24
24
uczestników:
922

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie w
Gdańsku

CWII

MOPR

liczba szkoleń
liczba uczestników
NGO

liczba realizowanych polityk
liczba ewaluowanych polityk
liczba podjętych interwencji wobec dzieci

zadanie 3.2.2 prowadzenie procedur Niebieskiej Karty i
organizowanie pracy Grup Roboczych

liczba spotkań Zespołów Interdyscyplinarnych
liczba ekspertów
liczba powołanych GR
liczba spotkań GR

zadanie 3.2.3 prowadzenie Centrum Niebieskich Kart
przy MOPR i Zespole Interdyscyplinarnym

osoby/instytucje
świadczące pomoc
na rzecz rodzin
uwikłanych w
zadanie 3.2.4 opracowanie standardu i zapewnienie
optymalnych warunków lokalowych do pracy z osobami przemoc;
doznającymi przemocy, zwłaszcza pracy Grup
Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego
zadanie 3.2.5 opracowanie i wdrażanie narzędzi do
badania skuteczności działań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
zadanie 3.2.6 monitorowanie skuteczności działań w
rodzinach po zakończeniu procedury Niebieskiej Karty
zadanie 3.2.7 monitorowanie i ewaluacja realizacji
programu

liczba dyżurów
liczba konsultacji dla specjalistów
liczba spotkań różnych grup zawodowych
liczba inicjowanych działań
liczba miejsc spełniających warunki
opracowanego standardu

104
76
224

MOPR, WRS, Policja,
Pl. ośw.

4
MOPR, ZI

332
1528

produktu

Cel szczegółowy: 3.2. Optymalizacja opracowanych procedur i polityk
dotyczących przemocy w rodzinie

zadanie 3.2.1 realizacja i ewaluacja „Procedury
Interwencji w sytuacji krzywdzenia dziecka” oraz
„Polityk ochrony dziecka przed krzywdzeniem”

0
0
0
0
9

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Rodzinie
w Gdańsku

MOPR

liczba narzędzi
ZI
liczba badań ewaluacyjnych

ZI

liczba sprawozdań

MOPR

Gdańsk, 29 marca 2018 r.

Opracowała: Magdalena Szerszyńska
Gł. specjalista ds. interwencji kryzysowej
MOPR w Gdańsku

MOPR, CNK, ZI

Koordynator Programu
Agnieszka Chomiuk
Z-ca Dyrektora MOPR w Gdańsku

