
UCHWAŁA NR 160.XXII.2016
RADY MIEJSKIEJ JELENIEJ GÓRY

z dnia 28 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia "Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 
Rodzinie dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016 - 2020".

Na podstawie art. 6 ust. 2 pkt 1 oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 
dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016 - 2020" zwany dalej Programem, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Prezydenta Miasta Jeleniej Góry do składania Radzie Miejskiej corocznych sprawozdań z 
wykonywania Programu do 31 marca następnego roku.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Jeleniej Góry.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 
Przewodniczący Rady 

Miejskiej

Leszek Wrotniewski
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I. Wstęp 

Przemoc jest zjawiskiem występującym coraz powszechniej. Każdego dnia pojawiają  

się doniesienia w mediach o krzywdach wyrządzonych ludziom przez inne jednostki,  

o maltretowanych dzieciach, osobach starszych, o znęcaniu się nad najbliższymi. 

W celu efektywnego i zintegrowanego działania przeciw przemocy w rodzinie oraz 

ograniczania jej negatywnych następstw w życiu społecznym i rodzinnym został opracowany 

niniejszy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016-2020. 

Program powstał przy współpracy przedstawicieli Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, policji, wymiaru sprawiedliwości, placówek 

oświatowych, służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W Programie zostały zawarte podstawowe informacje dotyczące zjawiska przemocy  

w rodzinie, regulacji prawnych, realizatorów, adresatów i zakładanych  celów. Program  

ma charakter wielokierunkowy i dotyczy w szczególności profilaktyki przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i pomocy osobom dotkniętych przemocą. 

Działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie podejmowane są w szczególności  

w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej. 

Podstawowym dokumentem regulującym działania w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie jest Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst 

jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1390). Definiuje ona pojęcie przemocy w rodzinie, określa zadania 

organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Określa zasady postępowania wobec osób doznających przemocy oraz wobec jej 

sprawców. 

Program został opracowany na podstawie następujących przepisów prawnych: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);  

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r. 

Nr 163, z późn. zm.); 

3. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowywaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz 1286 z późn. zm.); 

4. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020. 
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II. DIAGNOZA  

Zdiagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie jest trudne, ponieważ przemoc domowa jest 

problemem złożonym, o którym niełatwo się rozmawia, a który jeszcze trudniej zbadać. Istniejące 

statystyki pozwalają oszacować jedynie jego przybliżone rozmiary.  

Jelenia Góra jest miastem na prawach powiatu o powierzchni 109 km2. Struktura ludności  

nie odbiega istotnie od średniej dla województwa. Miasto liczy 81.408* mieszkańców  

(stan na 31-12-2014r.), w tym: kobiety stanowią 53,37 %, a mężczyźni 46,62% ogółu ludności. 

Największą liczbę stanowi społeczeństwo w wieku 20-39 lat i wynosi 28 %. Dokładne dane 

przedstawia tabela nr 1. 

Tabela nr 1. Dane demograficzne Jeleniej Góry na dzień 31-12-2014r.* 

Wyszczególnienie Wiek Razem 

0-19 20-39 40-59 60-79 80+ 

Kobiety 6 548 11 240 11 739 11 031 2 894 43 452 

Mężczyźni 6 674 11 565 10 665 7 840 1 212 37 956 

Ogółem 13 222 22.805 22 404 18 871 4.106 81 408 

*Źródło: GUS 

Zjawisko przemocy w rodzinie można przedstawić w oparciu o liczbę wypełnionych 

formularzy „Niebieskich Kart-A”. Procedura „Niebieskiej Karty” obejmuje ogół czynności 

podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, placówek 

oświatowych i ochrony zdrowia w sytuacji podejrzenia zaistnienia przemocy  

w rodzinie. W oparciu o zasadę współpracy ww. przedstawiciele przekazują informacje  

o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego. Dla lepszego 

zobrazowania skali tegoż zjawiska przedstawiono na wykresie nr 1 i 2 liczbę wypełnionych 

formularzy „Niebieskich Kart-A” w Polsce i Jeleniej Górze . 
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Wykres nr 1. Liczba założonych formularzy „Niebieskich Kart-A” w Polsce w latach 2012-2014 

 
Źródło: GUS 
 
 
 
Wykres nr 2. Liczba założonych formularzy „Niebieskich Kart-A” w Jeleniej Górze w latach  

2012-2014 

 

Źródło: dane Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. 
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Z analizy danych statystycznych wynika, że skala zjawiska przemocy w rodzinie na przełomie 

lat 2012-2014 wyraźnie wzrosła zarówno w Polsce, jak w Jeleniej Górze. Niewątpliwie 

przyczyniła się do tego większa świadomość społeczeństwa dot. form przemocy w rodzinie,  

a także możliwości uzyskania pomocy przez osoby dotknięte przemocą. Dlatego też, pilnym jest 

podejmowanie wszelkich działań, które ograniczą zjawisko przemocy w rodzinie oraz będą 

chronić ofiary przemocy w rodzinie. 

Liczbę wypełnionych formularzy „Niebieskiej Karty-A” przez jednostki i organizacje 

pozarządowe  w Jeleniej Górze zobowiązane do rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty”  

w latach 2012-2014 przedstawia tabela nr 2. 

 
Tabela nr 2. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieskich Kart-A” przez jednostki i organizacje 
pozarządowe w Jeleniej Górze zobowiązane do rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty”  
w latach 2012-2014.  
 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 Ogółem 

Liczba wypełnionych formularzy 

„Niebieskich Kart-A”, 

 w tym: 

79 140 301 520 

Policja 50 76 248 374 

OPS 13 15 13 41 

Oświata 1 4 9 14 

Służba zdrowia 0 0 1 1 

MKRPA 0 0 0 0 

Inne 15 45 30 90 

Źródło: dane Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jeleniej Górze. 

Z powyższego zestawienia wynika, iż najwięcej formularzy „Niebieskich Kart-A” w latach 

2012-2014 (374) zostało wypełnionych przez policję (Komisariat I Policji oraz Komisariat II 

Policji), a najmniej wypełniła służba zdrowia (1). Natomiast Miejska Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych nie wypełniła formularzy „Niebieskich Kart-A”, a jedynie jej 

przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniach grup roboczych. Widoczny jest znaczny wzrost 

rozpoczęcia procedury „Niebieskiej Karty” przez Komisariaty I i II Policji w roku 2014 (248)  

w porównaniu do 2013 (76) i 2012 (50). Wzrost liczby wypełnionych formularzy  

„Niebieskich Kart-A” wynika z wprowadzenia przez policję nowej procedury szacowania ryzyka 

zagrożenia rodziny podczas interwencji.  
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Ośrodek Interwencji Kryzysowej na podstawie składanych sprawozdań z realizacji zadań 

„Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2011-2015” za lata 2012-2014 opracował analizę SWOT.  

Analiza SWOT jest efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron oraz badania szans 

i zagrożeń dla realizacji Programu. Jest ona oparta na klasyfikacji dzielącej wszystkie czynniki  

tj. wewnętrzne i zewnętrzne, mające wpływ pozytywny i negatywny na realizację celów i zadań 

zawartych w Programie .  

Dla potrzeb niniejszego opracowania wykorzystano analizę SWOT do diagnozowania  

i analizy otoczenia zewnętrznego i wewnętrznego w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w Jeleniej Górze. 

ANALIZA SWOT 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w Jeleniej Górze: 

MOCNE STRONY 

• Uregulowania prawne. 

• Gotowość do współpracy instytucji  
i organizacji. 

• Specjaliści (przedstawiciele instytucji  
i organizacji) zajmujący się problematyką 
przemocy w rodzinie. 

• Duże zainteresowanie podnoszeniem kwalifikacji 
oraz nabywania umiejętności przez służby 
działające w obszarze przeciwdziałania przemocy. 

• Sprawnie funkcjonujący system przeciwdziałania 
problemom uzależnienia od alkoholu (MKRPA), 
często ściśle związany ze stosowaniem przemocy  
w rodzinie. 

• Rosnąca świadomość problemu przemocy w 
rodzinie wśród podmiotów, w tym organizacji 
pozarządowych. 

• Funkcjonowanie Ośrodka Interwencji 
Kryzysowej, który oferuje mieszkańcom Jeleniej 
Góry poradnictwo, pomoc psychologiczną  
i psychiatryczną, pedagogiczną oraz pomoc 
prawną. 

• Prowadzenie przez Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej działań korekcyjno-edukacyjnych 
skierowanych do osób stosujących przemoc  
w rodzinie. 

SŁABE STRONY 

• Niewystarczający przepływ informacji 
pomiędzy poszczególnymi instytucjami  
i organizacjami pozarządowymi. 

• Diagnozy potrzeb w zakresie problemu 
przemocy w rodzinie w Jeleniej Górze. 

• Niewystarczająca liczba szkoleń dla 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
 i grup roboczych oraz grup zawodowych 
zajmujących się pomocą osobom 
doznającym przemocy oraz osobom 
stosującym przemoc w rodzinie. 

• Brak grup terapeutycznych  dla osób 
doznających przemocy i osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

• Trudności w odizolowaniu sprawców 
przemocy od ofiar. 

• Niewystarczające liczba osób 
uprawnionych do prowadzenia 
oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych  
dla osób stosujących przemoc. 

• Wypalenie zawodowe kadry zajmującej  
się problematyką przemocy w rodzinie. 
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SZANSE  

• Zmiany prawne umożliwiające efektywniejsze 
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie mające  
na celu poprawę skuteczności ochrony ofiar 
przemocy oraz ułatwianie izolacji sprawców 
przemocy od ofiar. 

• Zmiany legislacyjne mające na celu przymusowe 
kierowanie przez sądy sprawców przemocy  
do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych. 

• Pozyskanie środków finansowych z rożnych 
źródeł np. z funduszy europejskich, programów 
osłonowych. 

• Kampanie informacyjne i programy edukacyjne 
wpływające na wzrost świadomości 
społeczeństwa w zakresie problemów związanych 
z przemocą w rodzinie. 

ZAGROŻENIA  

• Stereotypy na temat przemocy w rodzinie 
w społeczności lokalnej. 

• Powielanie w rodzinach mechanizmów 
przemocy. 

• Bezradność i bierność rodzin  
w rozwiązywaniu własnych problemów. 

• Problem uzależnień w rodzinie. 

• Brak środków finansowych na 
zaspokojenie podstawowych potrzeb 
rodzin. 

• Bierność świadków przemocy domowej. 

• Brak konsekwencji w podejmowaniu 
działań przez ofiarę przemocy wynikające  
z podporządkowania się sprawcy lub 
współuzależnienia od sprawcy. 

• Ogólna niechęć do uczestnictwa osób 
doznających przemocy  w procesie 
pomagania (brak wiary we własne siły). 

• Wydłużony tryb postępowania karnego  
o znęcanie się nad rodziną. 

• Niedostateczne wykorzystanie przez 
organy ścigania i wymiar sprawiedliwości 
już istniejących przepisów prawnych,  
(np. zakaz zbliżania się do ofiary, nakaz 
opuszczenia lokalu, zobowiązanie  
do udziału w programach korekcyjno-
edukacyjnych). 

• Brak warunków do wykonania egzekucji 
eksmisji wobec sprawców przemocy. 

III.  CEL PROGRAMU  

Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar przemocy w rodzinie w Jeleniej 

Górze. 

IV. CELE SZCZEGÓŁOWE I ZADANIA PROGRAMU  

Cel główny będzie realizowany poprzez cele szczegółowe: 
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CEL 
SZCZEGÓŁOWY  

ZADANIA  REALIZATORZY  ZAKŁADANE 
REZULTATY  

WSKAŹNIKI REALIZACJI  

1. Zwiększenie 
świadomości społecznej i 
zaangażowania 
społeczeństwa  
w sprawy 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
poprzez 
zintensyfikowanie działań 
profilaktycznych.  

1. Opracowanie i aktualizowanie diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie na obszarze 
Jeleniej Góry. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. Rozpoznanie skali 
zjawiska przemocy  

w Jeleniej Górze. 

Zwiększenie 
uwrażliwienia 
mieszkańców Jeleniej 
Góry na zjawisko 

przemocy w rodzinie. 

Zwiększenie 
kompetencji 
opiekuńczo – 
wychowawczych 

rodziców. 

Zwiększenie wiedzy 
mieszkańców  
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
oraz możliwości 
uzyskania pomocy. 

Liczba opracowanych diagnoz –  

co najmniej jedna diagnoza w roku. 

Liczba przeprowadzonych 
kampanii – co najmniej dwie  

w roku. 

Liczba uczestników działań 
profilaktyczno – edukacyjnych dla 
dzieci i młodzieży – co najmniej 

1000 osób rocznie. 

Liczba zamieszczonych w mediach 
publikacji promujących 
przeciwdziałanie przemocy –  

co najmniej 2 rocznie. 

Liczba rozpropagowanych 
materiałów informacyjnych  
w okresie trwania Programu. 

2. Opracowanie i wydanie broszur oraz 
materiałów edukacyjnych. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej Jelenia Góra, Wydział 
merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

3. Dystrybucja materiałów edukacyjnych. Wszyscy realizatorzy Programu. 

4. Prowadzenie lokalnych kampanii 
społecznych na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra, policja, 
Straż Miejska, Zespół Interdyscyplinarny i grupy robocze. 

5. Edukacja dzieci i młodzieży  
z rodzin zagrożonych przemocą. 

Publiczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna, placówki 
oświatowe i placówki opiekuńczo – wychowawcze. 

6. Podnoszenie kompetencji opiekuńczo – 
wychowawczych rodziców dzieci 
zagrożonych przemocą. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Publiczna 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna , placówki oświatowe 
i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

7. Opracowanie i wdrożenie programów 
profilaktycznych ze szczególnym 
uwzględnieniem dzieci i młodzieży. 

Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra, placówki 
oświatowe i placówki opiekuńczo-wychowawcze. 

8. Współpraca z kościołami  
i związkami wyznaniowymi. 

Zespół Interdyscyplinarny. 

9. Prowadzenie telefonu zaufania  
i poradnictwa przez telefon. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Terenowy Komitet Ochrony 
Praw Dziecka. 

10. Współpraca i promowanie w mediach 
działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny, policja, Straż Miejska, lokalne 
media. 
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CEL SZCZEGÓŁOWY  ZADANIA  REALIZATORZY  ZAKŁADANE REZULTATY  WSKAŹNIKI REALIZACJI  

2. Zwiększenie 
skuteczności  
i dostępności 
kompleksowej pomocy  
i wsparcia osobom 
doświadczającym 
przemocy. 

1. Stosowanie procedury „Niebieskiej Karty”. Jednostki pomocy społecznej, Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, policja, oświata, 
ochrona zdrowia. 

Zwiększenie wiedzy na temat instytucji 
i organizacji pozarządowych 
oferujących pomoc oraz zdobycie 
zaufania ofiar przemocy do tych 
instytucji. 

Zwiększenie kompleksowych, 
pomocowych i wspierających działań na 
rzecz osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie. 

Zapewnienie bezpiecznego miejsca 
schronienia ofiarom przemocy  
w rodzinie. 

Liczba osób objętych procedurą „Niebieskiej 
Karty” - 200 kart w roku. 

Liczba osób uczestniczących  
w poradnictwie, w terapii indywidualnej  
i grupowej – przynajmniej 150 osób rocznie. 

Liczba ofiar przemocy, którym zapewniono 
schronienie –  
3 osoby/rodziny rocznie. 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie, 
które otrzymały informacje dot. bezpłatnych 
zaświadczeń lekarskich- 10 osób rocznie. 

2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji  
w zakresie przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, policja, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 
Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, sądy, Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 
Liczba mieszkań przyznanych ofiarom przemocy 
z Urzędu Miasta Jelenia Góra – 1 mieszkanie 
rocznie. 

3. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
miejsc w ośrodkach wsparcia. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej , Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. 

 Liczba osób uczestniczących w spotkaniach grup 
terapeutycznych i wsparcia- 6 osób rocznie.  

4. Rozpowszechnianie i zapewnianie dostępu do 
kompleksowej pomocy osobom doznającym przemocy 
między innymi: medycznej, psychologicznej, prawnej, 
socjalnej, zawodowej. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej, organizacje pozarządowe. 

5. Ułatwienie dostępu do badań lekarskich osobom 
wobec, których stosowana jest przemoc. 

Przedstawiciele służby zdrowia. 

6. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 
pomocy w uzyskaniu mieszkania. 

Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

 7. Zapewnienie miejsc tymczasowego schronienia dla 
ofiar przemocy w rodzinie, do czasu umieszczenia ich  
w specjalistycznym ośrodku wsparcia lub w innych 
placówkach zapewniających całodobowe schronienie. 

Wydział merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra, 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. 

 Liczba rodzin z problemem przemocy objętych 
monitoringiem po zakończeni procedury 
„Niebieskiej Karty”- 40 rodzin rocznie. 

8. Realizacja zajęć edukacyjnych oraz organizowanie  
i prowadzenie spotkań grup terapeutycznych i wsparcia. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 

9. Monitorowanie rodzin z problemem przemocy  
po zakończeniu procedury „Niebieskiej Karty”. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej, policja, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. 
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3. Zwiększenie skuteczności działań 
korekcyjno - edukacyjnych wobec 
osób stosujących przemoc w rodzinie. 

1. Realizacja spotkań grup roboczych dot. sprawców 
przemocy. 

Zespół Interdyscyplinarny i grupy 
robocze, policja, Zespół 
Kuratorskiej Służby Sądowej, 
sądy. 

Wzrost świadomości 
konsekwencji stosowania 
przemocy przez 

sprawców. 

Wzmocnienie i 
podtrzymywanie 
motywacji do 
uczestnictwa sprawców 
przemocy w programach 
korekcyjno - 

edukacyjnych. 

Wzrost obecności 
sprawców przemocy na 
spotkaniach grup 
roboczych. 

Liczba sprawców przemocy 
zgłaszających się na spotkania grup 

roboczych - 50 osób rocznie. 

Liczba sprawców przemocy 
korzystających z poradnictwa  

do 10 osób w ciągu roku. 

Liczba osób rozpoczynających 
Program korekcyjno-edukacyjny -  

10 osób w ciągu roku 

Liczba osób, które zrezygnowały  
z Programu w czasie jego trwania - 

 5 osób w ciągu roku. 

Liczba osób które zakończyły 
Program -  

5 osób w ciągu roku. 

Liczba osób skierowanych do 
placówek lecznictwa odwykowego 

lub na terapię- 10 osób rocznie. 

2. Prowadzenie rozmów ze sprawcami przemocy w 
rodzinie w szczególności na temat odpowiedzialności 
karnej w zakresie stosowania przemocy. 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. 

3. Realizacja oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla 
sprawców przemocy w rodzinie. 

Zespół Interdyscyplinarny i 
grupy robocze. 

4. Udzielanie specjalistycznych konsultacji, w tym 
psychiatrycznych i psychologicznych, mających na celu 
powstrzymanie zachowań agresywnych przez sprawców 
przemocy. 

Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej. 

5. Wnioskowanie i kierowanie do placówek lecznictwa 
odwykowego na terapie odwykowe. 

 

Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, prokuratura, 
sądy. 
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4. Podnoszenie kompetencji służb  
i przedstawicieli podmiotów 
zajmujących się pomocą rodzinie 
dotkniętej przemocą. 

1. Rozwijanie kompetencji osób zajmujących się 
pomocą rodzinom doświadczającym przemocy poprzez 
prowadzenie szkoleń i konferencji. 

Zespół Interdyscyplinarny i grupy 
robocze. 

Podniesienie umiejętności  
i poszerzanie wiedzy 
pracowników instytucji i 
organizacji uczestniczących 

w realizacji Programu. 

Poprawa współpracy między 
instytucjami  
i organizacjami 
pozarządowymi 
uczestniczącymi w realizacji 

Programu. 

Przeciwdziałanie wypaleniu 
zawodowemu  
i doskonalenie własnego 
warsztatu pracy. 

Liczba zrealizowanych szkoleń 
dla osób pomagających 
ofiarom  
i sprawcom - 2 szkolenia  

w roku. 

Liczba opracowanych procedur 
w zakresie przemocy  

w rodzinie- 1 rocznie. 

Liczba osób uczestniczących  
w szkoleniach i konferencjach 
dotyczących problematyki 
przemocy w rodzinie – 

przynajmniej 50 osób rocznie. 

 

2. Opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń  
i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach 
przemocy w rodzinie, ze szczególnym uwzględnieniem 
procedury „Niebieskiej Karty”. 

Zespół Interdyscyplinarny i grupy 
robocze. 

3. Organizowanie szkoleń przeciw wypaleniu 
zawodowemu dla osób zajmujących się pomocą dla 
ofiar i sprawców przemocy. 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej. 
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V. ADRESACI PROGRAMU:  

1. osoby doświadczające przemocy, 

2. osoby stosujące przemoc w rodzinie,  

3. świadkowie przemocy w rodzinie, 

4. mieszkańcy Jeleniej Góry. 

VI. MONITORING I EWALUACJA  

Koordynatorem realizacji działań ujętych w „Programie Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jelenia Góra na lata 2016-

2020” będzie wydział merytoryczny Urzędu Miasta Jelenia Góra wskazany  

w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Jelenia Góra. 

Program będzie monitorowany przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej, który 

sporządzi corocznie sprawozdanie z wykonania zadań w oparciu o wskaźniki realizacji 

programu. Po pięcioletnim okresie realizacji Programu Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

sporządzi zbiorcze sprawozdanie wraz z oceną jakościową poszczególnych kategorii zadań. 

Dotyczy to również wskazania ryzyka w przypadku zadań zagrożonych brakiem lub 

częściową realizacją. Ewaluacja sporządzona w ten sposób będzie podstawą  

do wprowadzenia zmian w nowym Programie na kolejne lata.  

VII. FINANSOWANIE PROGRAMU  

Źródłem finansowania Programu są:  

• środki własne budżetu Miasta Jelenia Góra; 

• dotacje celowe; 

• środki finansowe pochodzące z funduszy europejskich, dostępne w ramach nowej 

perspektywy finansowej 2014-2020, programów osłonowych; 

• środki pozyskane z innych źródeł. 
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