
Załącznik nr 2 do uchwały 
Rady Miejskiej  w  Ustrzykach 
Dolnych  z dnia  

HARMONOGRAM PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO  

W SPRAWIE REALIZOWANIA GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

NA LATA 2022 – 2025 STRATEGIA SZCZEGÓŁOWA 

  

L.p. 

  

Działania i cele 
operacyjne 

  

  
Sposób realizacji 

  

Podmiot 
odpowiedzialny 

  

Termin 
realizacji 

1 Diagnozowanie i 

monitorowanie 

problemu 

przemocy w 

rodzinie 

 

1.Zbieranie i uaktualnianie informacji 

na temat rozmiarów 

problemu przemocy  w rodzinie oraz 

zasobów środowiska lokalnego  

2.Monitorowanie problematyki 

przemocy w rodzinie oraz  udzielanej 

pomocy. 

3.Zintegrowanie działań w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

w gminie poprzez   wypracowanie 

procedur aktywnej i stałej 

współpracy placówek oświatowych, 

jednostek pomocy społecznej                    

i służby zdrowia, gminnej komisji 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych, policji, sądu 

rejonowego i kuratorów sądowych, 

organizacji pozarządowych . 

3.Coroczne sprawozdania podmiotów 

realizujących gminny program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

Komenda 
Powiatowa Policji  

 

2022-
2025 



2  

Podnoszenie 
świadomości 
społecznej  na 
problemy 
związane z 
przemocą  w 
rodzinie 

1.Podnoszenie wiedzy społeczności 

lokalnej na temat przemocy                    

w rodzinie m.in. poprzez     

upowszechnianie  materiałów 

edukacyjno- informacyjnych/ ulotek, 

broszur, wizytówek/ w tym o 

instytucjach udzielających pomocy w 

sytuacjach doświadczania przemocy                           

w rodzinie. 

 

Członkowie zespołu 
Interdyscyplinarnego 
oraz grup roboczych 

2022-
2025 

2.Prowadzenie wśród dzieci i 

młodzieży profilaktyki agresji i 

przemocy, m.in. poprzez     

organizowanie zajęć w ramach 

szkolnego programu profilaktyki. 

 

 Pedagodzy szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 
 

 

 

2022-
2025 

 

Organizowanie dla nauczycieli i 

pedagogów szkoleń i warsztatów 

dotyczących przemocy w  środowisku 

szkolnym i rodzinnym. 

 

Powiatowa 
Komenda Policji 

Dyrektorzy placówek 
oświatowych 

2022-
2025 

Współuczestnictwo w programach i 

kampaniach społecznych 

poświęconych przemocy w rodzinie  i 

jej skutkom 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

Polski Czerwony 
Krzyż 

2022 -
2025 

3.   
Podniesienie 

kompetencji 

zawodowych 

pracowników 

służb i instytucji  

zajmujących się 

przeciwdziałaniem 

przemocy w 

rodzinie 

1.Szkolenia grup zawodowych z 

obszaru przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie dla   potrzeb współpracy w 

grupach roboczych, 

 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

 

 2022-
2025 

  

2.Szkolenie wraz z dodatkowymi 

kosztami związanymi z 

zapewnieniem cateringu dotyczące 

problemu przemocy w rodzinie dla 

Zespół 

Interdyscyplinarny 

2022-
2025 

  

  



 

członków grup roboczych oraz 

członków zespołu 

Interdyscyplinarnego 

 

4. Zapewnienie 

kompleksowej 

pomocy członkom 

rodzin, w których 

występuje 

problem 

przemocy 

 

1.Udzielanie przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej pomocy finansowej                   

i rzeczowej rodzinom       dotkniętym 

przemocą. 

2. Prowadzenie pracy socjalnej z 

rodzinami, w których stosowana jest 

przemoc. 

3.Wgląd w sytuację rodzin 

dotkniętych przemocą. 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej  

  

 Kuratorzy  Sądu 
Rejowego        w 
Lesku  

  

2022-
2025 

  

Prowadzenie poradnictwa i 

interwencji w zakresie 

przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w szczególności poprzez 

podejmowanie działań edukacyjnych 

służących wzmocnieni opiekuńczych i 

wychowawczych kompetencji 

rodziców w rodzinach zagrożonych 

przemocą  w rodzinie (np. 

organizowanie szkoleń i warsztatów 

edukacyjnych). 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Komenda 
Powiatowa Policji 

Pedagodzy szkół 
podstawowych i 
ponadpodstawowych 

 

Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie 

2022-
2025 

 
 

 

Prowadzenie edukacji wśród ofiar 

przemocy w rodzinie w zakresie 

przysługujących im praw. 

 

 

Miejsko-Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

Powiatowa 
Komenda Policji 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

2022-
2025 

1.Oddziaływanie na sprawców 

przemocy w rodzinie poprzez 

motywowanie ich i kierowanie      

do udziału w programach korekcyjno- 

edukacyjnych. 

2.Kierowanie osób uzależnionych od 

alkoholu do Prokuratury Rejonowej  

Zespół 
Interdyscyplinarny 

2022-
2025 



w Lesku na przymusowe leczenie 

odwykowe lub do Poradni Leczenia 

Uzależnień nas terapię dla osób 

uzależnionych. 

3.Skierowaie wniosku do Prokuratury 

Rejonowej w Lesku w sprawie 

podjęcia działań wobec osoby 

podejrzanej  o stosowanie przemocy 

w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


