
UCHWAŁA NR V/3112015 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM 


z dnia 5 marca 2015 r. 

w sprawie zmiany Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie Miasla Maków Mazowiecki na łala 2011-2016. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządz i e gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594), oraz art. 6 ust. 2 pkt I ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. 2005 r. 
Nr 180 poz. 1493 z późn o zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. W Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta 
Maków Mazowiecki na lata 2011-2016, przyjętym uchwałą Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
nr VI/31120 II z dnia 14 kwietnia 20 I I r. , dodaje s ię część VI i VII w brzmieniu zgodnym z załącznikiem do 
niniejszej uchwaty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza s i ę Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życ ie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 
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Załączni k do Uchwaly Nr V /31/20 15 

Rady Miej skiej w Makowie Mazowieckim 

z dnia 5 marca 2015 r. 

PROGRAM 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 


ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE 

MIASTA MAKÓW MAZOWIECKI 


NA LATA 2011-2016 


VI. Zasady finansowania programu. 

Zaklada s ię. że niniej szy program będzie finansowany w różnych formach, z wykorzystaniem wielu źródeł 

finansowania, dlatego zakres realizacj i działań programowych w poszczególnych latach uzależnia się od wie l kości 

środków finansowych Miasta Maków Mazowiecki, MKRPA oraz innych źródeł. W latach 2015 - 2016 wstępn ie 

projektowane potrzeby finansowe (nie ujęte w budżetach jednostek organ izacyjnych) na realizację kluczowych 
dzialań niniejszego programu są następujące: 

CELE DZIAŁANIA 2015R.* 2016R. 
l. Zapobieganie I. Prowadzenie zajęć l. W ramach etatów Wysokość 

występowaniu wychowawczych w placówkach ~auczyc i e li i pedagoga środków 

przemocy oświatowo - wychowawczych . Swietlicy finansowych 
w rod zinie 2. Wsp ieranie form spędzania czasu Soc joterapeutycznej. ustalona będzie 
poprzez wolnego sprzyjających 2. 20.000zł. po dokonaniu 
podnoszenie zachowaniom nieagresywnym. 3.5.000zl analizy wyników 
świadomości 3. Opracowanie i realizacja 4. W ramach etatu monitorowania 
spolecznej oraz innowacyjnych programów pracownika. i ewaluacji 
ograniczanie szkolnych wewnętrznych 5. W ramach etatu programu 
zaburzeń życ ia i zewnętrznych. pracownika. 
spolecznego 4. Poradnictwo w ram ach Punktu 
związanych Konsultacyjnego ds. 
z występowanie przeciwdzialania przemocy 
m przemocy. w rodzini e. 

5. Objęcie rodzin dysfunkcyjnych 
pomocą spoleczną. 

2. Zatrzymanie 1. Poradnictwo medyczne, l. Wspólpraca z PCPR, Wysokość 

sytuacji psychologiczne, pedagogiczne, ZOZ, Przychodniami środków 

przemocy - prawne. Zdrowia. finansowych 
zm niejszenie 2. Funkcjonowan ie Zespoi u 2. W ramach etatów ustalona będzie 
negatywnych Interdyscyplinarnego. pracowników MOPS, po dokonaniu 
następstw dla 3. Dzialalność Punktu Urzędu Miejskiego. analizy wyników 
osób dotkniętych Konsultacyjnego ds. rozwiązywania 3. W ramach etatów monitorowania 
przemocą problemów alkoholowych pracowników MOPS, i ewaluacji 
w rodzinie. i przeciwdzialania przemocy 

w rodzinie. 
4. Rozpowszechnianie telefonu 
zaufania: Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy "Niebieska 
Linia" tel. 801- 120- 002. 
5. Reali zacja procedury ,.Niebiesk iej 
Karty". 
6. Udzielanie informacji dotyczącej 
bezpiecznego schronienia. 
7. Przeprowadzenie rozmów 
z osobami nadużywającymi alkohol 
i stosującymi przemoc oraz 

Urzędu Miej skiego. 
4. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miej skiego. 
5. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miej skiego. 
6. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miej sk iego. 
7. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miej skiego. 

programu 
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doświadczającymi przemocy. 
8. Stała współpraca z Sądem 
Rejonowym - Wydz i ał Rodzinny. 
9. Opracowanie 
i rozpowszec hnianie materiałów 
informacyj nych. 

8. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miejskiego. 
9. W ramach etatów 
pracowników MOPS, 
Urzędu Miejskiego. 

3. Wychod zenie 1. Kierowanie sprawców przemocy 1. 2.500zł. Wysokość 

z sytuacji do programów psychokorekcyjnych. środków 

przemocy  finansowych 
zapobieganie ustalona będzie 
stosowaniu po dokonaniu 
przemocy analizy wyników 
w rodzinie monitorowania 

i ewaluacji 
programu 

4. Poprawa 
skuteczności 

działań osób 
zobowiązanych 

i uprawnionych 
do 
przeciwdz i ałania 

przemocy oraz 
monitorowanie 
występowania 

przemocy 
w rodzinie, jej 
rozmiarów 
i skutków 
spo ł ecznych oraz 
efektywnośc i 

podejmowanych 
zadań. 

1. Poradnictwo psychologiczne, 
pedagogiczne, rodzinne, socjalne. 
2. Szkołen i a z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 
3. Funkcjonowanie Zespołu 

ł nterdyscypl i narnego i grup 
roboczych. 

J. Współpraca z PCPR 
2. 2.000zł. 

Wysokość 

ś rodków 

finansowych 
ustalona będzie 
po dokonaniu 
anał i zy wyn ików 
monitorowania 
i ewaluacji 
programu 

ŁĄCZNIE 29.500.zl. 

'Wysokość planowanych środków finansowych może ulec zmianie 

VII. Sposób realizacji programu. Zarządzanie programem. 

VII. 1.Sposób realizacji programu. 

Zakłada się, że "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
Miasta Maków Mazowiecki na ł ata 20 ł ł - 20 16" będzie miał charakter interdyscypłinarny i realizowany będzie 
przez wszystkie instytucj e i organizacje zobligowane do podejmowania działań na rzecz zapobiegania 
i ograniczania przemocy w rodzi nie. Ze względu na interdyscyp linarny charakter programu cele reałi zowane będą 

w formie pracy ciągłej przez okres sześciu lat. 

Działania ski erowane do społecznośc i i instytucj i, z obszaru przec i wdziałania przemocy będą miały charakter: 

l) profilaktyczny - promowanie, propagowanie zachowań ałternatywnych wobec przemocy, nowatorskich 
i systemowych rozwiązań, 

2) edukacyjny - upowszechn ianie wiedzy na temat przemocy i jej negatywnych skutków, kształtowanie 

właśc i wych postaw, w tym brak u akceptacji dla przemocy, 

3) pomocowy - specjalistyczne poradnictwo, działania profilaktyczno - terapeutyczne, korekcyjno -edukacyjne, 
informowanie o miejscach i możliwościach udziełenia pomocy, 

4) wspierający - wsparcie merytoryczne i praktyczne s łużb pomocowych, wzmacnianie i aktywizowanie 
instytucji i organ izacj i, współpraca i wymiana doświadczeJ\ oraz informacji. 
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VII. 1.1 Harmonogram działań. 

Wdrożenie i realizacja Programu odbywać się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem opracowanym, 

w następujących terminach: w 20 ISr. -do 31 marca, w 2016 r. - do 31 stycznia. 


Harmonogram będzie uwzględn iał: 


Harmonogram działali zatwierdza do realizacji Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, w terminach wskazanych 

powyżej . 

I) terminy realizacji projektowanych działali , 

2) realizatorów poszczegó ł nych zadań, 

3) źródła finansowania, 

4) uwagi dotyczące realizacji planowanych zadali . 

Harmonogram dzialali zatwierdza do realizacji Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki, w tenninach wskazanych 
powyżej. 
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