Sprawozdanie za 2017 rok z realizacji Powiatowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2017-2022
Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na lata 2017-2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/146/2017 Rady Powiatu
Wieruszowskiego z dnia 28 lutego 2017 roku. Celem głównym przyjętego Programu jest: „Zwiększenie
skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie wieruszowskim”.
Cele szczegółowe to:
1. Zwiększenie oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób dotkniętych/zagrożonych przemocą
w rodzinie.
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec sprawców przemocy w rodzinie.
4. Zwiększenie kompetencji służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Powyższe cele są możliwe do osiągnięcia poprzez określone w Programie działania skierowane do
mieszkańców powiatu wieruszowskiego. Obszary działań i realizacja poszczególnych celów przez
adresatów Programu została przedstawiona poniżej.
Obszar 1 - Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy – obszar kierowany do
ogółu mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym osób i rodzin zagrożonych przemocą
w rodzinie
Cel: 1. Zwiększenie oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
L.p.

Rodzaje działań

Zrealizowane działania

Wskaźniki

1.

Opracowanie i realizacja
programów
profilaktycznych,
głównie w zakresie
promowania i wdrożenia
prawidłowych metod
wychowawczych w
stosunku do dzieci
w rodzinach
zagrożonych przemocą
Organizowanie
kampanii/spotkań/zajęć
promujących działania
służące
przeciwdziałaniu
przemocy, w tym
promujących metody
wychowawcze bez
użycia przemocy

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wieruszowie (PPP)
Zrealizowano 3 poniższe programy:
- „Asertywność w praktyce. Jak
nauczyć dziecko samoobrony,”
- „Trening umiejętności
wychowawczych” dla rodziców,
- „Jak radzić sobie z trudnymi
zrachowaniami dzieci” dla łącznie 128
osób.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie (PCPR)
Zrealizowanie w ramach projektu:
„Wzmocnienie pieczy zastępczej
w powiecie wieruszowskim” zajęć
Szkoły dla rodziców i wychowawców
(10 zajęć, 20 godzin, 7 osób). Projekt
współfinansowany ze środków EFS
w ramach RPO WŁ.
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wieruszowie (PPP)
Zrealizowano poniższe zajęcia:
- „Trening kompetencji społecznych”,
- Socjoterapia dzieci i młodzieży,
- Terapia rodzin dla łącznie 9 osób.
Brak szczegółowych danych dot. liczby

l. opracowanych
programów - 3
l. zrealizowanych
programów - 3
l. uczestników
programów – 128

2.

l. kampanii/
spotkań/zajęć,
szkoleń – 83
l. godzin - 94
l. uczestników –
471
l. informacji
przekazanych do
mediów - 3

Źródło
finansowania

środki własne

środki własne
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3.

Wspólna realizacja
przedsięwzięć na rzecz
przeciwdziałania
przemocy z Wojewodą
Łódzkim, Samorządem
Województwa
Łódzkiego,
powiatowymi
i gminnymi

przeprowadzonych zajęć oraz liczby
uczestników zajęć.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Wieruszowie
(ZSO)
Zrealizowano 8 pogadanek (ok. 8
godz.) na godzinach wychowawczych
o tematyce przeciwdziałania przemocy
pn. „Przemocy stop” dla łącznie 145
uczniów.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Zorganizowano łącznie 8 spotkań
(łącznie 9 godz.) dla 250 uczestników
tj: 2 spotkania 1,5 godzinne z
psychologiem, terapeutą uzależnień,
kuratorem sądowym w celu wsparcia
uczniów szkoły po śmierci 3 – letniego
dziecka, ofiary przemocy domowej,
warsztat „Jak radzić sobie w
sytuacjach trudnych”, w ramach,
którego przeprowadzono 5 spotkań 45
minutowych oraz warsztat „Mediacje –
jak rozwiązywać trudne sytuacje
rodzinne”, w ramach, którego
przeprowadzono 1 spotkanie 45
minutowe. Przekazano 3 informacje
do mediów (Łącznik).
Zespół Szkół Rolniczych
im. Wincentego Baranowskiego
w Lututowie
Zorganizowano łącznie 57 spotkań
(57 godz.) dla 60 uczniów
z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Tematyka zajęć: Właściwa
komunikacja, Rozwiązywanie
konfliktów, Odpowiedzialne
rodzicielstwo, Postawy rodzicielskie
prawidłowe i nieprawidłowe, Funkcje
rodziny, Każdy ma prawo żyć bez
przemocy, Mity dotyczące przemocy,
Sposoby przerwania kręgu przemocy,
Ośrodki, do których mogą się zwrócić
ofiary przemocy, Przemoc i
przestępstwa seksualne, Zadania
zespołu interdyscyplinarnego.
Niebieska karta- procedury.
Komenda Powiatowa Policji
w Wieruszowie (KPP)
Przeprowadzono 4 wspólne
przedsięwzięcia m.in.: z Samorządem
Województwa Łódzkiego,
stowarzyszeniami, placówkami
edukacyjnymi dla 915 osób, w ramach
następujących programów:
- programu ograniczania

l. wspólnych
przedsięwzięć - 4
l. uczestników
zrealizowanych
działań – 915

środki
z Samorządu
Województwa
Łódzkiego
w ramach
Rządowego
Programu
„Razem
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samorządami,
placówkami
edukacyjnymi,
kościołami lub
związkami
wyznaniowymi oraz
innymi instytucjami
w powiecie
zajmującymi się
problematyką przemocy

przestępczości i a –społecznych
zachowań „Razem Bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka (działania
prowadzono w placówkach
edukacyjnych),
- Narodowego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych
- Krajowego Programu
Przeciwdziałania Alkoholizmowi
i Narkomanii,
- Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie,
-Programu Międzynarodowy dzień
mediacji – (zrealizowano 1 dzień
informacyjny)
- Programu przeciwko przemocy
fizycznej i torturom (działania
polegały na dyżurze telefonicznym dla
osób zainteresowanych, dotkniętych
przemocą w rodzinie
2 policjantów 2 razy w tygodniu
Udział w akcjach:
- „Tydzień Pomocy Ofiarom
Przestępstw”,
- „16 Dni Przemocy Wobec Kobiet”.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Bieżąca współpraca z PCPR
w Wieruszowie w zakresie wsparcia
dzieci z pieczy zastępczej, PIK przy
PCPR w zakresie kierowania dzieci na
poradnictwo psychologiczne.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Wieruszowie
(ZSO)
Udział uczniów w 3 spotkaniach
zorganizowanych przez KPP
w Wieruszowie pn. „Szkolenie – Stop
agresji”, „Stop przemocy”,
„Bezpieczny uczeń”.
(dotyczy działań realizowanych przez
KPP w Wieruszowie)
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wieruszowie (PPP)
Bieżąca współpraca z kuratorami
sądowymi (konsultowanie z
kuratorami 5 dzieci objętych terapią
psychologiczną w poradni oraz
nadzorem kuratora)

Bezpieczniej”,
środki własne
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Obszar 2 - Ochrona i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie – obszar kierowany do osób
dotkniętych przemocą w rodzinie
Cel: Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób dotkniętych/zagrożonych przemocą
w rodzinie.
L.p.

Rodzaje działań

Zrealizowane działania

Wskaźniki

1.

Upowszechnianie
informacji
w zakresie możliwości
i form udzielania
wsparcia
w przypadku przemocy
domowej

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie (PCPR)
Kolportaż ulotek o tematyce
przeciwdziałania przemocy
w siedzibie PCPR, podczas II
Ogólnopolskiego Integracyjnego
Biegu Ulicznego, podczas dyżurów
specjalistów w ramach PIK,
przekazywanie informacji dot.
prowadzenia Powiatowego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Słupi pod
Kępnem do urzędów gmin, do KPP
w Wieruszowie, do 3 parafii
z gminy Wieruszów, do PCM NZOZ
Szpital w Wieruszowie (12 informacji
i ok. 240 ulotek).
Komenda Powiatowa Policji
w Wieruszowie (KPP)
Informowanie osób dotkniętych
przemocą w zakresie możliwości
i form wsparcia podczas:
- posiedzeń zespołów
interdyscyplinarnych (7 policjantów)
- dyżurów w MGOPS w Wieruszowie
- prowadzenia postępowań
przygotowawczych o czyny z art. 207
kk.
Kolportaż ulotek – 35 szt..
Informacje z zakresu przeciwdziałania
przemocy publikowane na stronie
internetowej KPP oraz w kiosku
multimedialnym znajdującym się
w holu budynku KPP- 10 informacji.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Wieruszowie
(ZSO)
Upowszechnianie informacji z zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na szkolnej stronie internetowej.
Materiały przekazane mediom – 4.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Bieżące informowanie
o możliwościach wsparcia
w przypadku przemocy rodziców
i uczniów podczas wywiadówek
szkolnych, godzin wychowawczych,

l. materiałów
(plakatów, ulotek
i innych) - 1787
l. materiałów
przekazanych
mediom – 18

Źródło
finansowania
środki własne
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2.

Realizacja działań
o tematyce
uwzględniającej
problematykę przemocy
w rodzinie, w tym we
współpracy z
organizacjami
pozarządowymi

spotkań zorganizowanych
z funkcjonariuszem KPP, kuratorem
sądowym, pedagogiem szkolnym,
psychologiem. Przekazano
4 informacje na stronę internetową
szkoły, do lokalnych gazet
internetowych Łącznik, Tygodnik
Powiatowy.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie
(TPD OM)
Informowanie o możliwości wsparcia
w przypadku przemocy średnio raz
w miesiącu w siedzibie TPD OM
podczas odbywających się spotkań
informacyjnych i konsultacji dla
opiekunów faktycznych osób
z niepełnosprawnością. Podczas w/w
spotkań przekazywano informacje
słowne oraz dystrybuowano materiały
informacyjne m.in.: z zakresu
przeciwdziałania przemocy – 1500
materiałów promocyjnych. Materiały
pozyskane m.in.: od Rzecznika Paw
Dziecka, RCPS, PCPR.
Powiat Wieruszowski
Zlecenie Fundacji strefaPL
z Leszna zadania publicznego
polegającego na przeprowadzeniu
w ramach 1 projektu: „Wzmocnienie
pieczy zastępczej w powiecie
wieruszowskim” 7 – dniowego
wyjazdowego obozu
socjoterapeutycznego dla dzieci
z pieczy zastępczej. W obozie
w Spale udział wzięły 53 osoby,
w tym 34 dzieci. Zrealizowano
42 godz. zajęć w ciągu 7 dni obozu.
Komenda Powiatowa Policji
w Wieruszowie (KPP)
Realizacja wspólnie z MGOPS
w Wieruszowie i Urzędem Miejskim
w Wieruszowie i innymi podmiotami
z terenu gminy, w tym SI KOS i TPD
OM 1 projektu w ramach:
- programu ograniczania
przestępczości i a –społecznych
zachowań „Razem Bezpieczniej” im.
Władysława Stasiaka
współfinansowanego przez Samorząd
Województwa Łódzkiego (działania
prowadzono w placówkach
edukacyjnych z gminy Wieruszów).
Ponadto przeprowadzono 45 działań
profilaktycznych w szkołach, na
piknikach, półkoloniach na terenie
powiatu wieruszowskiego,

l. zrealizowanych
projektów- 6, w
tym l. projektów
zrealizowanych
we współpracy z
organizacjami
pozarządowymi –
5
l. zajęć/szkoleń/
pogadanek – 262
l. godzin - 297
l. uczestników –
1740

środki
z Samorządu
Województwa
Łódzkiego
w ramach
Rządowego
Programu
„Razem
Bezpieczniej”,
środki EFS
w ramach
RPOWŁ
środki własne,
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3.

Prowadzenie
poradnictwa
specjalistycznego
w przypadku przemocy

w których uczestniczyły dzieci,
młodzież, osoby starsze oraz osoby
niepełnosprawne –łącznie KPP we
współpracy przeprowadziła 210
(ok.210 godz.) pogadanek dla 897
osób.
Zespół Szkół Ogólnokształcących
im. M. Kopernika w Wieruszowie
(ZSO)
Problematykę przemocy w rodzinie
uwzględniono w „Planie
profilaktycznym szkoły”. Udział
uczniów w 1 projekcie realizowanym
przez Powiatową Stację SanitarnoEpidemiologiczną w Wieruszowie:
ARS – jak dbać o miłość’. Realizacja
14 zajęć (14 godz.) dla 55
uczestników w ramach Bezpiecznej
Szkoły.
Zespół Szkół
Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Przeprowadzono 26 zajęć (ok. 26
godz.) z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla łącznie 670
uczniów na godzinach
wychowawczych.
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie
(TPD OM)
Realizacja w ramach 3 projektów,
5 pogadanek (ok. 5 godz.) dla 65
osób nt.: „Mapy problemów
przemocy”, „Ofiary i sprawcy
przemocy”, „Zaburzenia pourazowe i
pomaganie ofiarom”, „Bezpieczny
internet” we współpracy z SI KOS,
Stowarzyszeniem Profilaktycznym
Alternatywa i SP ZOZ Miejskim
Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii
Uzależnień i Współuzależnienia
w Wieruszowie
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie (PCPR)
Prowadzenie poradnictwa
psychologicznego w ramach Punktu
Interwencji Kryzysowej (27 porad, w
tym 3 porady prawne, 4 socjalne i 20
psychologicznych).
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wieruszowie (PPP)
Zrealizowano poradnictwo
psychologiczne nt.:”Podstawy
interwencji kryzysowej” (brak
szczegółowych danych dot. liczby
poradnictwa)

l. porad - 27
w tym prawnych 3, socjalnych - 4
psychologicznych
- 20 i innych

środki własne
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4.

Prowadzenie pomocy
psychologicznej, w tym
grup wsparcia dla osób
dotkniętych przemocą,
również w przypadku
problemów
wychowawczych,
agresji dzieci itp.

5.

Zapewnienie
schronienia osobom
dotkniętym przemocą
w rodzinie miejsc w
ośrodku interwencji
kryzysowej, w tym
w ramach współpracy
z organizacjami
pozarządowymi

6.

Zapewnienie
bezpieczeństwa
krzywdzonym dzieciom
w trybie art. 12a ustawy
o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie

7.

Stosowanie procedury
„Niebieska Karta”

Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Wieruszowie (PPP)
Zrealizowano indywidualne porady
i konsultacje dot. trudności
wychowawczych, przemocy
w rodzinie, uzależnień oraz agresji dla
27 osób (brak szczegółowych danych
dot. liczby godzin poradnictwa)
Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Oddział Miejski w Wieruszowie
(TPD OM)
Prowadzono średnio raz na kwartał 2
godziny konsultacji psychologicznych
dla bezpośrednich beneficjentów oraz
ich opiekunów faktycznych. Z pomocy
skorzystało 6 osób (8 godzin)
Powiat Wieruszowski
Umieszczanie mieszkańców powiatu
wieruszowskiego w kryzysie w
Powiatowym Ośrodku Interwencji
Kryzysowej w Słupi pod Kępnem na
podstawie umowy nr 186/2016
o realizację zadania publicznego z dnia
28.12.2016 r. zawartej pomiędzy
Powiatem Wieruszowskim a Caritas
Diecezji Kaliskiej.
--------------------------------------------

Komenda Powiatowa Policji
w Wieruszowie (KPP)
Udział policjantów w gminnych
zespołach interdyscyplinarnych.
Wizyty u osób pokrzywdzonych
przemocą w rodzinie. Stały kontakt z
ośrodkami pomocy społecznej z terenu
powiatu wieruszowskiego oraz PCPR
w Wieruszowie w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Wypełniano formularze „Niebieska
Karta”. W ramach procedury ustalono
58 osób wobec, których istnieje
podejrzenie, że stosują przemoc w
rodzinie i 93 osoby wobec, których

l. programów
terapeutycznych 0
l. uczestników
programów - 0
l. grup wsparcia –
0
l. godzin
poradnictwa – 8
l. uczestników –
33

środki własne

l. zleconych
zadań
publicznych - 1,
l. miejsc w
ośrodku – min. 5
l. osób
umieszczonych
w ośrodku, w tym
l. dzieci – 3,
w tym 2 dzieci
l. dzieci
odebranych
z rodziny
w razie
bezpośredniego
zagrożenia życia
lub zdrowia
w związku
z przemocą
w rodzinie - 0,
l. dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej
z powodu
przemocy – 0
l. założonych
„NK” z
podziałem na
karty założone
przez instytucje
pomocy
społecznej - 14,
placówki
oświatowe - 0,
służbę zdrowia 0, policję - 52,
PCPR –0,
łącznie 66
l. zakończonych
procedur „NK”

środki własne

----------------

środki własne
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istnieje podejrzenie, że są dotknięte
przemocą. Założono 52 „NK”
Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Stanisława Staszica
w Wieruszowie
Procedurę realizowano poprzez udział
w 1 posiedzeniu zespołu
interdyscyplinarnego przy MGOPS
w Wieruszowie.
Ośrodki Pomocy Społecznej z terenu
powiatu wieruszowskiego
Prowadzenie procedury „Niebieskie
Karty” zgodnie z Rozporządzeniem
Rady Ministrów z dnia 13.09.2011 r.
w sprawie procedury „Niebieskie
Karty” oraz wzorów formularza
„Niebieska Karta”.
Założono łącznie 14 „NK”, w tym:
MGOPS Wieruszów – 5
GOPS Łubnice – 4
GOPS Lututów – 2
GOPS Bolesławiec- 1
GOPS Czastary – 1
GOPS Galewice – 1
GOPS Sokolniki- 0

z uwagi na
ustanie przemocy
– 57
l. prowadzonych
procedur: 55

Obszar 3 - Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie – obszar kierowany do osób
stosujących przemoc w rodzinie
Cel: Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie.
L.p.

Rodzaje działań

Zrealizowane działania

Wskaźniki

1.

Ewidencjonowanie
podmiotów
realizujących oferty dla
osób stosujących
przemoc w rodzinie, w
tym realizujących
programy korekcyjnoedukacyjne

l. informatorów
z danymi
teleadresowymi
podmiotów
realizujących ofertę
dla sprawców
przemocy, w tym
aktualizacje
informatorów na
stronie PCPR - 2

2.

Przekazywanie
zaktualizowanych
informatorów
z powiatu dot. oferty

Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie
(PCPR)
Zamieszczono na stronie
internetowej PCPR przekazane
przez Łódzki Urząd Wojewódzki
w Łodzi informatory, w tym
dotyczące bazy teleadresowej
podmiotów realizujących
programy korekcyjno-edukacyjne
dla osób stosujących przemoc
w rodzinie z terenu województwa
łódzkiego w 2017 r. oraz bazy
teleadresowej podmiotów
realizaujących programy
psychologiczno-terapeutyczne dla
osób stosujących przemoc w
rodzinie z terenu województwa
łódzkiego w 2017 r.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie
(PCPR)
Przekazano opracowaną ulotkę

l. przekazanych
informatorów - 10

Źródło
finansowania
środki własne

środki własne
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3.

wsparcia dla osób
stosujących przemoc w
rodzinie zgodnie z
Krajowym Programem
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie
na lata 2014-2020
Realizacja programów
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych, w tym
programów
psychologicznoterapeutycznych dla
osób stosujących
przemoc

informacyją w formie
elektronicznej do: ośrodków
pomocy społecznej z powiatu
wieruszowskiego, KPP w
Wieruszowie, Prokuratury
Rejonowej w Wieluniu, Sądu
Rejonowego w Wieluniu.
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie
(PCPR)
Zadanie nie realizowane m.in.:
z powodu braku osób chętnych do
udziału w programach, co
wynikało z diagnozy
przeprowadzonej w ośrodkach
pomocy społecznej z terenu
powiatu wieruszowskiego, KPP
w Wieruszowie, Prokuratury
Rejonowej w Wieluniu.

l. programów – 0
l. uczestników
programu - 0,
l. osób, które
ukończyły program 0,
l. osób, które po
ukończeniu programu
powróciły do
zachowań
przemocowych - 0

---------------

Obszar 4 - Podnoszenie kompetencji służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Cel: Zwiększenie kompetencji służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
L.p.

Rodzaje działań

Zrealizowane działania

Wskaźniki

1.

Uczestnictwo
w szkoleniach z zakresu
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w
tym w superwizji,
grupach wsparcia i
innych spotkaniach
wspierających osoby
pracujące w obszarze
przeciwdziałania
przemocy

Komenda Powiatowa Policji
w Wieruszowie (KPP)
Udział w szkoleniach
zewnętrznych i wewnętrznych nt.
Procedury „NK”, w tym
procedury odbierania dzieci,
pracy w zespołach
interdyscyplinarnych.
(2 szkol. zewnętrzne -2 osoby,
4 szkol. wewnętrzne - 48 osób)
Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Wieruszowie
(PCPR)
Udział w debacie dotyczącej
przemocy organizowanej przez
KPP w Wieruszowie,
Udział w szkoleniu „Trening
radzenia sobie z agresją dzieci i
młodzieży”. (2 szkolenia, 2
osoby)

l. szkoleń – 8
i itp. (tematyka),
l. uczestników – 52

Źródło
finansowania
środki własne

PODSUMOWANIE
Przedstawiony materiał z realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017-2022 opracowano na podstawie
zebranych informacji z jednostek z terenu powiatu wieruszowskiego, zaangażowanych w jego realizację,
w tym placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych. Poniżej przedstawiono zakres realizacji
działań określonych w w/w Programie w 2017 r. w ramach poszczególnych obszarów i celów.
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W Obszarze 1 – Profilaktyka i edukacja w zakresie przeciwdziałania przemocy –
skierowanym do ogółu mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym osób i rodzin zagrożonych
przemocą realizatorzy Programu podejmowali działania zmierzające do osiągnięcia celu „Zwiększenie
oddziaływań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.
W powyższym obszarze działali głównie: PCPR w Wieruszowie, KPP w Wieruszowie, PPP
w Wieruszowie oraz placówki oświatowe ZSO im. M. Kopernika w Wieruszowie, ZSP im. St. Staszica
w Wieruszowie i ZSR im. W. Baranowskiego w Lututowie.
W roku sprawozdawczym PPP w Wieruszowie opracowała i zrealizowała 3 programy profilaktyczne
w zakresie promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą tj. „Asertywność w praktyce. Jak nauczyć dziecko samoobrony”,
„Trening umiejętności wychowawczych” dla rodziców oraz „Jak radzić sobie z trudnymi zrachowaniami
dzieci”. Z w/w Programów skorzystało łącznie 128 osób. Zadanie zrealizowano ze środków własnych
realizatora.
Placówki oświatowe oraz PPP w Wieruszowie organizowały spotkania i zajęcia promujące działania
służące przeciwdziałaniu przemocy, w tym promujące metody wychowawcze bez użycia przemocy.
PCPR w Wieruszowie w ramach projektu: „Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim”
współfinansowanym ze środków EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Łódzkiego (RPO WŁ) zorganizowało zajęcia Szkoły dla rodziców i wychowawców. Łącznie w 2017 r.
przeprowadzono 83 spotkania o łącznej liczbie godzin 94, w spotkaniach tych udział wzięło 471 osób,
głównie dzieci i młodzież szkolna, rodziny zastępcze. O zrealizowanych działaniach placówki oświatowe
informowały lokalne media, przekazano 3 informacje do prasy internetowej. Zadanie zrealizowano ze
środków własnych realizatorów oraz środków EFS w ramach RPO WŁ.
W 2017 r. Realizatorzy Programu podejmowali się wspólnej realizacji przedsięwzięć na rzecz
przeciwdziałania przemocy z Samorządem Województwa Łódzkiego, placówkami edukacyjnymi,
organizacjami pozarządowymi. Z danych przekazanych przez Realizatorów Programu wynika, że
łącznie przeprowadzono 4 takie przedsięwzięcia, które polegały głównie na wspólnej realizacji spotkań
i zajęć dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego, w tym dla osób zagrożonych przemocą.
W działaniach udział wzięło łącznie 915 osób. Głównym organizatorem była KPP w Wieruszowie.
Działania podejmowane przez KPP w Wieruszowie w powyższym zakresie wpisywały się w ramy
następujących Programów: Program ograniczania przestępczości i a –społecznych zachowań „Razem
Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka, Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
alkoholowych, Krajowy Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii, Krajowy Program
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Program Międzynarodowy dzień mediacji – (zrealizowano
1 dzień informacyjny), Program przeciwko przemocy fizycznej i torturom (działania polegały na dyżurze
telefonicznym dla osób zainteresowanych, dotkniętych przemocą w rodzinie 2 policjantów 2 razy
w tygodniu). KPP w Wieruszowie uczestniczyła w akcjach: „Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw”,
„16 Dni Przemocy Wobec Kobiet”.
Ponadto realizatorzy Programu współpracowali ze sobą na bieżąco w ramach posiadanych kompetencji
w zakresie pomocy osobom doznającym przemocy w rodzinie.
Zadanie zrealizowano ze środków własnych realizatorów oraz środków finansowych z Samorządu
Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Programu „Razem Bezpieczniej”.
W Obszarze 2 – Ochrona i wsparcie osób dotkniętych przemocą w rodzinie - skierowanym do
osób dotkniętych przemocą w rodzinie realizatorzy Programu podejmowali działania zmierzające do
osiągnięcia celu „Zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób dotkniętych/zagrożonych
przemocą w rodzinie”.
W ramach w/w obszaru upowszechniano informacje w zakresie możliwości i form udzielania
wsparcia w przypadku przemocy domowej. Realizatorzy Programu rozdysponowali łącznie 1787
ulotek informacyjnych, przekazali 18 materiałów do mediów (lokalna gazeta internetowa Łącznik,
Tygodnik Powiatowy).
W 2017 r. podejmowano działania o tematyce uwzględniającej problematykę przemocy
w rodzinie, w tym we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Z danych przekazanych przez
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realizatorów Programu wynika, że w roku sprawozdawczym zrealizowano 6 projektów o w/w tematyce,
w tym 5 we współpracy z organizacjami pozarządowymi tj:
- projekt „Wzmocnienie pieczy zastępczej w powiecie wieruszowskim” realizowany przez Powiat
Wieruszowski/PCPR w Wieruszowie w ramach, którego Powiat Wieruszowski zlecił realizację zadania
publicznego Fundacji strefaPL z Leszna. Zadanie publiczne polegało na przeprowadzeniu w ramach w/w
projektu 7 – dniowego wyjazdowego obozu socjoterapeutycznego dla dzieci z pieczy zastępczej,
- projekt realizowany przez KPP w Wieruszowie we współpracy z MGOPS w Wieruszowie, Urzędem
Miejskim, Stowarzyszeniem Integracyjnym Klub Otwartych Serc w Wieruszowie (SI KOS),
Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Oddział Miejski w Wieruszowie (TPD OM). W ramach projektu
realizowano pogadanki oraz przeprowadzono działania profilaktyczne w szkołach, na piknikach,
półkoloniach na terenie powiatu wieruszowskiego, w których uczestniczyły dzieci, młodzież, osoby
starsze oraz niepełnosprawne korzystające ze wsparcia w/w Stowarzyszeń. Działania KPP
w Wieruszowie wpisywały się w Program ograniczania przestępczości i a – społecznych zachowań
„Razem Bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka współfinansowanego przez Samorząd Województwa
Łódzkiego,
- projekty TPD OM w Wieruszowie we współpracy z SI KOS, Stowarzyszeniem Profilaktycznym
Alternatywa i SP ZOZ Miejskim Ośrodkiem Profilaktyki i Terapii Uzależnień i Współuzaleznienia
w Wieruszowie (przeprowadzono łącznie 5 pogadanek w ramach 3 projektów nt.:” Mapy problemów
przemocy”, „Zaburzenia pourazowe i pomaganie ofiarom”, „Bezpieczny internet”),
- projekt „ARS – jak dbać o miłość” Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wieruszowie
realizowany we współpracy z ZSZO im. M. Kopernika w Wieruszowie. W realizowanaych spotkaniach z
zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie uczestniczyli uczniowie szkoły.
Ponadto ZSP im. Stanisława Staszica w Wieruszowie i ZSO im. M. Kopernika w Wieruszowie w ramach
obszaru 2 Programu zrealizowały zajęcia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Łącznie w zakresie realizacji działań z Obszaru 2 przeprowadzono 262 pogadanki/zajęcia (297 godzin)
uwzględniające problematykę przemocy w rodzinie dla 1740 osób. Działania finansowano ze środków
własnych realizatorów, środków z Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach Rządowego Programu
„Razem Bezpieczniej” oraz ze środków EFS w ramach RPO WŁ.
PPP w Wieruszowie oraz PCPR w Wieruszowie prowadziły poradnictwo specjalistyczne w przypadku
przemocy. Zrealizowano 27 porad w tym 3 prawne, 4 socjalne i 20 psychologicznych
w ramach funkcjonującego przy PCPR w Wieruszowie Punktu Interwencji Kryzysowej.
Działania zrealizowano ze środków własnych realizatorów.
W 2017 r. prowadzono pomoc psychologiczną dla osób dotkniętych przemocą, również
w przypadku problemów wychowawczych, agresji dzieci itp. Pomoc ta polegała na udzielaniu
indywidualnych porad i konsultacji przez PPP w Wieruszowie oraz TPD OM w Wieruszowie. Łącznie
przeprowadzono 8 godzin poradnictwa dla 33 osób. Zadanie zrealizowano dzięki środkom własnym
realizatorów. W roku sprawozdawczym nie udało się zrealizować programów terapeutycznych ani grup
wsparcia dla osób zagrożonych przemocą. Działania te planowane są do realizacji w kolejnych latach.
W ramach zapewnienia schronienia osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodku
interwencji, w tym w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi Powiat Wieruszowski
zlecił zadanie publiczne Caritas Diecezji Kaliskiej polegające na prowadzeniu ośrodka interwencji
kryzysowej dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego w 2017 r. Zgodnie z umową zawartą z Caritas
Diecezji Kaliskiej dla mieszkańców powiatu wieruszowskiego zabezpieczono min. 5 miejsc
noclegowych. Miejscem realizacji zadania był Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Słupi pod
Kępnem ul. Katowicka 10, 63-604 Baranów. W roku sprawozdawczym z tytułu przemocy w rodzinie
w w/w Ośrodku umieszczono 3 osoby, w tym dwójkę dzieci. Zadanie realizowane dzięki środkom
Powiatu Wieruszowskiego.
W roku 2017 nie odnotowano przypadku konieczności zapewnienia bezpieczeństwa krzywdzonym
dzieciom w trybie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy przez pracowników socjalnych PCPR
w Wieruszowie.
Realizatorzy Programu w 2017 r. stosowali procedurę „Niebieskie Karty” we współpracy z ośrodkami
pomocy społecznej. Procedurę realizowano m.in.: poprzez udział przedstawicieli poszczególnych służb
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w posiedzeniach zespołów interdyscyplinarnych, w zależności od potrzeb. W roku sprawozdawczym
założono w powiecie wieruszowskim łącznie 66 „Niebieskich Kart”, w tym 14 „NK” założyły ośrodki
pomocy społecznej i 52 KPP w Wieruszowie. Z uwagi na ustanie przemocy ośrodki pomocy społecznej
z powiatu wieruszowskiego w 2017 r. zakończyły 57 procedur „NK”, a prowadziły 55 procedur
„NK”. Działanie zrealizowano dzięki środkom własnym realizatorów.
W Obszarze 3 - Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie skierowanym do osób
stosujących przemoc w rodzinie PCPR w Wieruszowie podejmował działania zmierzające do osiągnięcia
celu „Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie”.
W ramach tych działań PCPR w Wieruszowie ewidencjonował podmioty realizujące oferty dla osób
stosujących przemoc w rodzinie, w tym realizujących programy korekcyjno-edukacyjne poprzez
umieszczanie na stronie internetowej PCPR przekazanych przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi
informatorów dot. bazy teleadresowej podmiotów realizujących programy korekcyjno-edukacyjne oraz
programy psychologiczno-terapeutyczne na terenie województwa łódzkiego. Zamieszczono
2 informatory. Przekazano zaktualizowaną ulotkę informacyjną dot. wsparcia osób doznających
przemocy oraz stosujących przemoc w formie elektronicznej do ośrodków pomocy społecznej z
powiatu wieruszowskiego, KPP w Wieruszowie, Prokuratury Rejonowej w Wieluniu, Sądu Rejonowego
w Wieluniu, łącznie 10 przesłanych ulotek. W 2017 r. nie realizowano programów oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych, w tym programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących
przemoc z powodu braku osób chętnych do udziału w w/w programach, co wynikało z diagnozy
przeprowadzonej przez PCPR w ośrodkach pomocy społecznej z terenu powiatu wieruszowskiego, KPP
w Wieruszowie, Prokuratury Rejonowej w Wieluniu.
W Obszarze 4 – Podnoszenie kompetencji służb realizujących zadania na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie skierowanym do poszczególnych służb działających w obszarze
przemocy realizatorzy Programu podejmowali działania zmierzające do osiągnięcia celu „Zwiększenie
kompetencji służb realizujących zadania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.” Swoje
kompetencje w w/w zakresie podnosili w 2017 r. pracownicy KPP w Wieruszowie i PCPR
w Wieruszowie. Łącznie 52 pracowników uczestniczyło w 8 szkoleniach o tematyce przemocy
w rodzinie, w tym w szkoleniach wewnętrznych.
Reasumując w 2017 r. podejmowano większość działań zmierzających do osiągnięcia celu
głównego Programu tj. „Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie w powiecie
wieruszowskim”. Były to głównie działania profilaktyczne i informacyjne skierowane do mieszkańców
powiatu wieruszowskiego. Osoby doznające przemocy w rodzinie korzystały z pomocy psychologicznej,
poradnictwa specjalistycznego, w przypadku konieczności udzielenia schronienia były umieszczane
w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Słupi pod Kępnem. W powiecie wieruszowskim
realizowana była procedura „Niebieskie Karty”, głównie przez instytucje pomocy społecznej z terenu
powiatu oraz KPP w Wieruszowie. KPP w Wieruszowie wszczynała większość prowadzonych przez
Zespoły Interdyscyplinarne działające przy ośrodkach pomocy społecznej procedur „NK”. Na kolejne lata
zaplanowano poszerzenie działań w poszczególnych obszarach oraz podjęcie działań, których nie udało
się zrealizować w roku sprawozdawczym, głównie w Obszarze 3 skierowanym do osób stosujących
przemoc w rodzinie.
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