PROJEKT SOCJALNY
Tytuł projektu: ZESPÓŁ PREWENCYJNY
I. Cel główny projektu, podstawy prawne
Celem projektu jest monitorowanie sytuacji rodzin zagrożonych kryzysem więzi rodzinnych,
w szczególności pozostających w zainteresowaniu służb społecznych oraz policji.
W indywidualnych
przypadkach podejmowanie interwencji celem udzielenia
pokrzywdzonym wsparcia i zapewnienia poczucia bezpieczeństwa. Utworzenie Zespołu
Prewencyjnego zwanego dalej Zespołem jest zgodne ze „Strategią Rozwiązywania
Problemów Społecznych Miasta Grudziądza na lata 2016-2025”- przyjętą uchwałą
Nr XXXI/106/16 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 14 grudnia 2016 roku - drugim celem
strategicznym: Doskonalenie systemu wsparcia rodziny i opieki nad dzieckiem oraz celami
operacyjnymi 2.1 i 2.3. Inne akty prawne mające zastosowanie w pracach zespołu:
- ustawa z dnia 06 kwietnia 1990 r. o policji /Dz. U. 2017 r. poz. 2067/
- ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie / Dz. U. 2015 r. poz.
1390/
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz. U. 2017 r. poz.1769 z późn. zm./
- ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej /Dz.U. z 2017 r., poz. 697 z późn.
zm./
- „Program wspierania rodziny w gminie – miasto Grudziądz na lata 2018-2020”

II. Adresaci projektu
Projekt adresowany jest głównie do rodzin z dziećmi przeżywających trudności
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej oraz innych zagrożonych różnymi
formami krzywdzenia małoletnich i dorosłych. Monitoring będzie dotyczył środowisk,
w których dominującymi problemami są: zaniedbania opiekuńczo – wychowawcze,
nadużywanie alkoholu, uzależnienia od narkotyków i innych substancji psychoaktywnych,
bezradność w prowadzeniu gospodarstwa domowego, przemoc w rodzinie, brak opieki nad
osobami nieporadnymi ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny.
III. Realizatorzy projektu
Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Grudziądzu oraz
Komendę Miejską Policji w Grudziądzu zwanych dalej odpowiednio MOPR i KMP.
IV. Kryteria doboru rodzin objętych programem
Programem zostaną objęte rodziny wskazane przez pracowników socjalnych i asystentów
rodziny MOPR, dzielnicowych KMP. Ponadto mogą być nim objęte rodziny, co do których
wpływają do MOPR i KMP niepokojące sygnały ze środowiska lokalnego informujące
o występowaniu uzależnień i zaniedbywaniu dzieci, pozostawieniu bez opieki osób
nieporadnych ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny.

V. Oczekiwane efekty:
- otoczenie szczególną ochroną i wsparciem dzieci
- eliminowanie zagrożeń w prawidłowym funkcjonowaniu rodzin
- zwiększenie poczucia bezpieczeństwa osób krzywdzonych i pozbawionych opieki
- uzyskanie przez ww. rodziny i osoby potrzebujące wsparcia, w tym skierowanie do
właściwych instytucji
- zapobieganie rozpadowi więzi rodzinnych.
VI. Organizacja, formy pracy:
a/ KMP i MOPR wytypują po 10 osób, które odbędą odpowiednie szkolenie przygotowujące
do udziału w projekcie
b/ odwiedzanie przez Zespół zagrożonych środowisk odbywać się będzie w terminach
ustalanych pomiędzy KMP a MOPR, w szczególności w piątki i soboty w godz. od 17.00
do 22.00
c/ podczas każdorazowego wyjazdu w skład Zespołu wchodzić będzie funkcjonariusz KMP
oraz pracownik socjalny MOPR
d/ na trzy dni przed planowanym wyjazdem MOPR przekaże do KMP drogą e-mailową
informację wskazującą rodziny, które będą podlegać monitorowaniu oraz pracownika który
będzie brał udział w pracach Zespołu (w razie potrzeby dopuszcza się możliwość dokonania
zmiany/aktualizacji zarówno przez MOPR jak i KMP przekazanej e-mailem najpóźniej
w dniu poprzedzającym planowany wyjazd).
e/ z ramienia KMP osobą upoważnioną do koordynowania działań w ramach projektu będzie
Naczelnik Wydziału Prewencji KMP (osoba do kontaktu Asystent Zespołu ds. Profilaktyki
Społecznej), odpowiednio w MOPR - z-ca Dyrektora (osoba do kontaktu Kierownik Działu
Pomocy Środowiskowej)
f/ w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie obecny w środowisku pracownik socjalny zainicjuje procedurę zabezpieczenia
(odebrania) dziecka, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie. Przewóz dziecka następuje z wykorzystaniem środka transportu
Zespołu. Jeżeli wiek lub stan zdrowia dziecka nie pozwala na przewóz dziecka środkiem
transportu Zespołu lub liczba dzieci do przewiezienia przewyższa liczbę miejsc wskazanych
w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, w takiej sytuacji pomoc w zakresie dodatkowego środka
transportu uzgadnia funkcjonariusz KMP z Dyrektorem Centrum Pomocy Dziecku
i Poradnictwa Rodzinnego.
g/ w przypadku stwierdzenia innych niż wskazane w pkt f sytuacji zagrożenia zdrowia lub
życia dziecka funkcjonariusz KMP wdraża działania, o których mowa w dokumencie pn.
„Procedura pomocy dziecku w czasie trwania sytuacji kryzysowej” stanowiącego załącznik
do Porozumienia w sprawie współdziałania funkcjonariuszy KMP oraz pracowników
Centrum Pomocy Dziecku i Poradnictwa Rodzinnego w Grudziądzu w sytuacji zagrożenia
zdrowia lub życia dziecka z dnia 24 września 2014 roku

h/ w sytuacji stwierdzenia występowania przemocy w rodzinie Zespół podejmuje działania
związane z wszczęciem procedury Niebieskie Karty
i/ w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia osoby dorosłej nieporadnej ze
względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny zostaną podjęte następujące czynności:
- członkowie Zespołu rozważą odizolowanie sprawcy przemocy przez policję poprzez
umieszczenie go w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych w KMP bądź w przypadku osoby
nietrzeźwej w Punkcie pomocy osobom nietrzeźwym przy ul. Waryńskiego 36
- jeżeli w ocenie Zespołu stan zdrowia osoby nieporadnej będzie wymagał pomocy
medycznej, wówczas na miejsce zostanie wezwane Pogotowie Ratunkowe
- w przypadku stwierdzenia potrzeby opieki osoby drugiej, pracownik socjalny posiadając
dane innych członków rodziny podejmie próbę kontaktu celem zapewnienia opieki tej osobie
j/ po zakończeniu wizytacji środowisk Zespół sporządzi w danym dniu Raport z prewencji
zawierający krótką informację z przeprowadzonych czynności (wzór stanowi załącznik Nr 1
do projektu socjalnego). Ponadto każda z osób biorących udział w wizytacji w dniu
następnym sporządzi notatkę służbową odrębnie dla własnych potrzeb. Raport z prewencji
pracownik socjalny przekaże do koordynatora Zespołu w MOPR-ze. Pracownicy socjalni ww.
Zespołu przekazują kopię notatki kierownikowi właściwego działu MOPR, który prowadzi
już bądź zacznie pracę z rodziną w obszarach wymagających wsparcia. Informacje z notatek
mogą być przekazywane przez MOPR i KMP odpowiednim instytucjom np. placówki
szkolne, POZ
k/ schemat działania Zespołu w obszarze rodzin, w których występuje niewydolność
opiekuńczo-wychowawcza obrazuje Załącznik Nr 2 do projektu socjalnego

VII. Budżet projektu
Środki finansowe na realizację projektu zabezpieczy gmina - miasto Grudziądz. Środki
transportu dla Zespołu oraz koszty z tym związane pokryje KMP.
Za wykonane czynności osoby realizujące projekt otrzymają dodatkowe wynagrodzenie:
- pracownik socjalny MOPR w drodze umowy zlecenia zawartej z Dyrektorem MOPR
- policjant na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Prezydentem Grudziądza,
a Komendantem Miejskim Policji w Grudziądzu

VIII. Monitoring projektu, ewaluacja
MOPR i KMP na wspólnym spotkaniu dokonują nie rzadziej niż raz w roku, a w pierwszym
roku realizacji projektu nie rzadziej niż raz na kwartał, ewaluacji projektu obejmującej
poniesione nakłady i uzyskiwane efekty oraz wynikające z tego propozycje ewentualnych
zmian dotyczących między innymi adresatów, ilości zespołów, częstotliwości wyjazdów,
nowych partnerów projektu.

Załącznik Nr 1
Znak ………….
Raport z prewencji
Lp. Rodzina

Data

Godz.

Przebieg wizytacji

Podjęte działania

1.

2.

3.

4.

5.

Przedstawiciel KMP

Przedstawiciel MOPR

…………………….

………………………

Załącznik Nr 2
Schemat procedury działania Zespołów Prewencyjnych (dot. wizytowania środowisk z powodu niewydolności opiekuńczo - wychowawczej)
Wizytacja środowiska przez
Zespół Prewencyjny

I przypadek

II przypadek

III przypadek

Wizytacja bez uwag

Wizytacja ze stwierdzeniem podejrzenia stosowania przemocy

Wizytacja ze stwierdzeniem innych
czynników zagrażających
bezpieczeństwu dziecka

Zakończenie
wizytacji
i sporządzenie
Raportu z wizytacji
oraz notatek
służbowych dla
macierzystego
podmiotu

Zabezpieczenie dziecka na podstawie art. 12a o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie
Policjant poinformowanie
oficera dyżurnego
Przewóz dziecka
środkiem transportu
Zespołu Prewencyjnego

W przypadku:
 Gdy wiek lub stan zdrowia dziecka nie
pozwala na przewóz dziecka środkiem
transportu Zespołu
 Liczba dzieci do przewiezienia przewyższa
liczbę miejsc wskazanych w dowodzie
rejestracyjnym pojazdu
Policjant dzwoni do Dyrektora CPDiPR aby
uzgodnić pomoc w zakresie dodatkowego
środka transportu

Zakończenie wizytacji
i sporządzenie Raportu
z wizytacji oraz dokumentacji z zabezpieczenia dziecka
według wymogów procedury

Oficer dyżurny –
poinformowanie
Dyrektora CPDiPR /
uruchomienie
Procedury
Zabezpieczenia dziecka
na podstawie
porozumienia

Pracownik
socjalny –
zebranie
informacji i
przekazanie ich
pracownikowi
Centrum

Zakończenie wizytacji
i sporządzenie Raportu
z wizytacji oraz dokumentacji z
zabezpieczenia dziecka według wymogów
procedury

