Tytuł projektu : . „ Moc W Pomocy – Stop Przemocy 2 ”
Projekt realizowany w ramach programu osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” - edycja
2020. Priorytet II. Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na
rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie
Celem głównym projektu jest zwiększenie oferty pomocowej na rzecz osób doznających
przemocy oraz zagrożonych przemocą w rodzinie. Wartość projektu stanowi kwota 84.210 zł.
Na realizacje projektu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przyznało dotację w
wysokości 62.440 zł (75 % wartości projektu), natomiast udział własny gminy wynosi 21.770
zł (25 % wartości projektu).
Okres realizacji projektu : czerwiec – grudzień 2020 roku
Projekt jest skierowany do :





osób doznających przemocy w rodzinie, bez względu na wiek oraz płeć
osób zagrożonych przemocą w rodzinie, bez względu na wiek oraz płeć
rodzin zastępczych i kandydatów na rodziny zastępcze
młodzieży szkolnej.

Beneficjenci projektu nie muszą być klientami pomocy społecznej.
Projekt przewiduje realizację następujących działań :
Funkcjonowanie Zespołu Prewencyjnego
Zespół składający się z pracownika socjalnego oraz funkcjonariusza policji podejmuje od 6
czerwca 2020 w ramach projektu działania profilaktyczne adresowane głównie do rodzin z
dziećmi. Ich celem jest zapobieganie zjawiskom niepożądanym. Monitoring dotyczy
środowisk, w których dominującymi problemami są: przemoc w rodzinie oraz zaniedbania
opiekuńczo – wychowawcze, nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych
substancji psychoaktywnych, brak opieki nad osobami nieporadnymi ze względu na wiek, stan
psychiczny lub fizyczny.
Działanie Punktu Konsultacyjnego
Punkt będzie funkcjonował w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie jeden raz
w tygodniu w godzinach popołudniowych od 3 września do 3 grudnia 2020 roku. W Punkcie
będzie prowadzony rejestr porad. Zaplanowane działanie stworzy mieszkańcom Grudziądza
dotkniętym bądź zagrożonym przemocą w rodzinie możliwość pełnego dostępu do poradnictwa
specjalistycznego, z którego każdy będzie mógł skorzystać. W punkcie dyżurować będą :
pracownik socjalny, psycholog i radca prawny .
Warsztaty edukacyjne ze specjalistami dla osób doświadczających bądź zagrożonych
przemocą w rodzinie
W ramach projektu odbędą się 2 edycje warsztatów, po 8 godzin każda edycja obejmujących
problematykę zjawiska przemocy w rodzinie oraz sposobów skutecznej obrony osób i rodzin
przed przemocą.

W ramach jednej edycji odbędą się 4 spotkania dwugodzinne dla 12-osobowej grupy. Warsztaty
zostaną przeprowadzone przez specjalistę pracy socjalnej posiadającego wysokie kwalifikacje
zawodowe związane z pracą z rodzinami doświadczającymi przemocy, psychologa oraz radcę
prawnego. I edycję zaplanowano we wrześniu 2020 r., natomiast II edycję w listopadzie 2020
r. Warsztaty przyczynią się do zwiększenia wiedzy osób krzywdzonych oraz zagrożonych.
Osoby biorące udział w warsztatach podniosą umiejętność szukania skutecznej pomocy i
zwiększą poczucie sprawczości w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych. W trakcie warsztatów
zapewniony będzie catering. Działanie przewiduje aktywizację społeczną poprzez dostęp do
dóbr kultury i rozrywki (zakup biletów do teatru i kina oraz na baseny solankowe dla 24 osób
biorących udział w warsztatach edukacyjnych).
Spotkania edukacyjne z rodzinami zastępczymi i kandydatami na rodziny zastępcze
dotyczące rozpoznawania przemocy w rodzinie i skutecznej obrony przed przemocą
Zorganizowane zostaną 4 spotkania dwugodzinne dla 12 osób. Warsztaty będą przeprowadzone
przez specjalistów pracy socjalnej (jedno 2-godzinne spotkanie) oraz psychologa (trzy 2godzinne spotkania). Podczas warsztatów zaplanowano catering dla uczestników i
prowadzących (bufet kawowy). W ramach warsztatów przedstawiony będzie problem
przemocy wobec dzieci ze strony najbliższych, możliwości przeciwdziałania temu zjawisku
oraz sposoby radzenia sobie w wychowywaniu dzieci pochodzących z rodzin, w których
dochodziło do przemocy. Warsztaty zostaną przeprowadzone w październiku 2020r. Rodziny
zastępcze nierzadko borykają się z problemami w wychowywaniu dzieci, które trafiają do nich
z rodzin, gdzie doświadczały przemocy bądź były świadkami przemocy. Powyższe działanie
ma na celu zwiększenie świadomości wśród rodziców zastępczych bądź kandydatów na rodziny
zastępcze na temat zjawiska przemocy wobec dzieci oraz radzenia sobie w ich wychowywaniu.
Działanie przewiduje aktywizację społeczną poprzez dostęp do dóbr kultury i rozrywki (zakup
biletów do kina oraz na baseny solankowe dla 12 osób biorących udział w warsztatach
edukacyjnych).
Spotkanie edukacyjne funkcjonariusza policji z młodzieżą w wieku szkolnym
Zakłada się zorganizowanie 2 spotkań po 1 godzinie dla młodzieży. Spotkania prowadzone
będą przez funkcjonariusza policji (umowa zlecenie) na terenie szkoły. Spotkania zaplanowane
zostaną w miesiącu październiku i listopadzie 2020r. Najczęstszymi przyczynami
nieprawidłowego funkcjonowania systemu rodzinnego jest alkoholizm oraz przemoc domowa.
Dzieciństwo i dorastanie to czas, kiedy uczymy się tych ról społecznych. Gdy w domu
stosowana jest przemoc, osoba doznająca przemocy w dzieciństwie może w dorosłym życiu
powtarzać zachowania rodziców, wejść w rolę ofiary lub sprawcy. Role z dzieciństwa stają się
utartym wzorcem zachowania, schematem postępowania. Młodzież często pozostawiona sama
sobie nie wie jak reagować w sytuacji, kiedy w domu rodzinnym dochodzi do przemocy ze
strony najbliższych. Ważnym elementem jest podniesienie świadomości na temat zjawiska
przemocy w rodzinie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, do czego przyczynią się powyższe
spotkania. Młodzież powinna wiedzieć jak reagować w przypadku występowania przemocy w
rodzinie.
W trakcie realizacji projektu zostaną również zakupione materiały promocyjne, tj. ulotki,
plakaty, zostanie zamieszczona publikacja w mediach.

