
ZARZJ\DZENIE NR 44/2015 

BURMISTRZA MIASTA MAK6w MAZOWIECKI 

z dnia 31 marca 2015 

w sprawie przyj~cia harmonogramu realizacji zadan Programu Przeciwdzialania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mak6w 
Mazowiecki na 2015 rok. 

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 

samorz~dzie gmiImym (Oz. U. 2013r. poz.594 ze zm), w zwi'lZku z rozdzialem VII!.!. 

Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przernocy w Rodzinie 

Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2011- 20 16, stanowi~cym zal~cznik do Uchwaly nr 

V131120 IS Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckirn z dnia 5 marca 2015r. w sprawie 

zmiany Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przernocy w 

Rodzinie Miasta Mak6w Mazowiecki na lata 2011- 20 16r. zarz~dza si~, co nast~puje: 

§1 

Przyjrnuje si~ harmonogram realizacji zadail Programu Przeciwdzialania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Mak6w Mazowiecki na rok 2015, 

stanowi~cy zal~cznik nr 1 do niniej szego Zarz~dzenia. 

§2 

Wykonanie zar~dzenia powierza si~ Przewodnicz~cernu Zespolu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie w Makowie Mazowieckim. 

§3 

Zarz~dzenie wchodzi w Zycie z dniern podpisania. 

0 



Zalqcznik nr 1 

do zarzqdzenia nr.......... . 

HARMONOGRAM REALlZAC]I ZADAN PROGRAMU PRZECIWDZIAlANIA PRZEMOCYWRODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE MIASTA MAKOWMAZOWIECKI NA ROK 2015 

CELE DZIAlANIA TERMIN 
REALlZAC]I 

REALlZATORZY tRODEO 
FINANSOWANIA 

UWAGI 

1. Zapobieganie 
wyst~powaniu 

przemocy w rodzinie 
poprzez podnoszenie 
swiadomosci 
spolecznej oraz 
ograniczanie 
zaburzen Zycia 

1. Prowadzenie zaj~c 
wychowawczych w 
plac6wkach oswiatowo 
- wychowawczych. 

I - XII 
20l5r. 

wychowawcy, 
pedagodzy szk61 
lokalnych, swietlicy 
socjoterapeutycznej, 
wyldadowcy 
zewn~trzni . 

w ramach etat6w 
oraz fundusz 
przeznaczony na 
profilaktyk~ 

uzaleznien. 

brak I 

I 

I 

2. Wspieranie form pedagodzy swietlicy, fundusz przyznany 
spolecznego sp~dzania czasu ferie zimowe i instruktorzy ZHP  na profilaktyk~ brak 
zwiClzanych z wolnego sprzyjajClcych wakacje przeszkoleni, Klub uzaleznien 
wyst~powaniem zachowaniom Sportowy Makowianka 
przemocy. nieagresyvv.nym. 

3· Opracowanie i 
realizacja 
innowacyjnych 
program6w szkolnych 
wewn~trznych i 
zewn~trznych. 

I - XII 
20l5r. 

pedagodzy, 
wychowawcy, szkolni, 
firmy zewn~trzne 

w ramach etat6w 
oraz fundusz 
przeznaczony na 
profilaktyk~ 
uzaleznien 

brak 

I 



2.Zatrzymanie 
sytuacji przemocy 
zmniejszenie 
negatywnych 
nast~pstw dla osob 
dotkni~tych 
przemocq w 
rodzinie. 

4· 

s· 

Poradnictwo w ramach 
Punktu 
Konsultacyjnego ds. 
przeciwdziatania 
przemocy w rodzinie. 
Obj~cie rodzin 
dysfunkcyjnych 
pomoq spotecznq. 

I - XII 
201sr. 

I - XII 
201Sf. 

pracownik punktu 
konsultacyjnego 

pracownicy socjalni 

w ramach etat6w 

budiet MOPS 

brak 

brak 

1. Poradnictwo 
medyczne, 
psychologiczne, 
pedagogiczne, 

I - XII 
201Sf. 

pracownicy PCPR, 
ZOZ, Przychodni 
Zdrowia 

w ramach etatow brak 

2. 
prawne. 
Funkcjonowanie 
Zesporu 
Interdyscyplinarnego. 

I - XII 
201sr. 

osoby pracujqce w 
zespole 

w ramach etatow brak 

3· Dzialalnosc Punktu 
Konsultacyjnego ds. 
rozwiqzywania 
problemow 
alkoholowych ° 
przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie 

I - XII 
201Sf. 

pracownicy punktu 
konsultacyjnego, 
osoby zaangazowane 
w grupach roboczych. 

w ramach etatow brak 



4. Rozpowszechnianie 
telefonu zaufania: 
Og61nopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy "Niebieska 
Linian tel. 801- 120

002. 

I -Xli 
201Sf. 

pracownicy Urz~du 
Miasta, MOPS, Policji 

w ramach etat6w brak 

5· 

6. 

7· 

Realizacja procedury 
"Niebieskiej Karty" 

Udzielanie informacji 
dotyczqcej 
bezpiecznego 
schronienia. 

Przeprowadzenie 
rozmow 
osobami 
nadu±ywajqcymi 
alkohol i stosujqcymi 
przemoc oraz 
doswiadczajqcymi 
przemocy. 

I - XII 
201Sr. 

I - XII 
201Sr. 

I - XII 
201Sr. 

pracownicy Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych 

pracownicy Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych 

pracownicy Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych. 

w ramach etat6w 

w ramach etat6w 

w ramach etat6w 

brak 

brak 

brak 

I 



8. Stala wsp6lpraca z 
Sqdem Rejonowym -
Wydzial Rodzinny. 

I - XII 
2015f. 

pracownicy Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych. 

w ramach etatow brak 

3.Wychodzenie z 1. Kierowanie sprawc6w I - XII Przychodnia fundusz oferta dost~pna 
sytuacji przemocy  przemocy do 2015f. Psychologiczno  przeznaczony na przez caly rok 
zapobieganie programow Psychiatryczna w profilaktyk~ 

stosowaniu psychokorekcyjnych. Puttusku uzaleinien 
przemocyw brak 
rodzinie 

4·Poprawa 
skutecznosci dzialan 
os6b zobowiqzanych i 
uprawnionych do 
przeciwdzialania 
przemocy oraz 
monitorowanie 
wyst~powania 

przemocy w rodzinie, 
jej rozmiar6w i 
skutk6w spolecznych 
oraz efektywnosci 
podejmowanych 
zadan. 

1. Poradnictwo 
psychologiczne, 
pedagogiczne, 
rodzinne, socjalne. 

I - XII 
2015r. 

pracownicy pePR, 
Urzqd Miasta, MOPS 

w ramach etatow brak 

2. Szkolenia z zakresu 
przeciwdzialania 
przemocy w rodzinie 

I - XII 
20l5r. 

Koordynator ds. 
profilaktyki 
uzaleinien 

fundusz 
przeznaczony na 
profilaktyk~ 
uzaleznien 

brak 

3· Funkcj onowanie 
Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i grup roboczych. 

I - XII 
20l5r. 

czlonkowie Zespolu 
Interdyscyplinarnego 
i Grup Roboczych 

w ramach etatow brak 




