Załącznik do zarządzenia
Prezydenta Miasta Krakowa Nr ………………..

Cel 1. Aktywne i skuteczne współdziałanie Zespołu Strategicznego, Zespołów ds. działań
lokalnych oraz grup roboczych.
Działania
planowane do
realizacji

Komórka/
jednostka
realizująca

Funkcjonowanie
Zespołu
Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie (Zespół
Strategiczny oraz 9
Zespołów ds. działań
lokalnych).

Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej

Wypracowane
sposoby reagowania
pracowników
poszczególnych
instytucji w sytuacji
zdiagnozowania
przemocy w
rodzinie.

- Komenda
Miejska Policji;
- ochrona
zdrowia;
- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej;
- Wydział
Edukacji;
- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych.

Mierniki 2017
zakres
realizowanego
zadania
4 Posiedzenia
Zespołu
Strategicznego

Mierniki 2018
zakres
realizowanego
zadania
4 Posiedzenia
Zespołu
Strategicznego

Mierniki 2019
zakres
realizowanego
zadania
4 Posiedzenia
Zespołu
Strategicznego

Mierniki 2020 zakres
realizowanego
zadania
4 Posiedzenia
Zespołu
Strategicznego

36 posiedzeń
Zespołów ds.
działań
lokalnych

36 posiedzeń
Zespołów ds.
działań
lokalnych

36 posiedzeń
Zespołów ds.
działań
lokalnych

36 posiedzeń
Zespołów ds.
działań lokalnych

850
powołanych
grup
roboczych;
3600 spotkań
grup
Liczba rodzin
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” - 1250
Liczba osób
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” – 3500
880 wszczętych
procedur
„Niebieskie
Karty”
- Policja – 70%

850
powołanych
grup
roboczych;
3550 spotkań
grup
Liczba rodzin
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” - 1250
Liczba osób
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” – 3500
860 wszczętych
procedur
„Niebieskie
Karty”
- Policja – 71%

820
powołanych
grup
roboczych;
3500 spotkań
grup
Liczba rodzin
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” - 1250
Liczba osób
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” – 3500
860 wszczętych
procedur
„Niebieskie
Karty”
- Policja – 70%

820 powołanych
grup roboczych;

-ochrona
zdrowia – 1,5%

- ochrona
zdrowia – 1,5%

- ochrona
zdrowia – 1,5%

- ochrona
zdrowia – 2%

- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej –
25%
- oświata – 3%

- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej –
24%
- oświata –
3,5%

- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej –
24%
- oświata –
3,5%

- Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej –
23,5%

- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
– 1%

- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
– 1%

- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
– 1%

- Miejska
Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych –
1,5%

3500 spotkań
grup
Liczba rodzin
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” - 1250
Liczba osób
objętych
procedurą
„Niebieskie
Karty” – 3500
830 wszczętych
procedur
„Niebieskie
Karty”
- Policja – 69%

- oświata – 4%

Cel 2. Zwiększenie dostępności i skuteczności form pomocy dla osób dotkniętych przemocą
w rodzinie.
Działania
planowane do
realizacji
Poradnictwo
rodzinne
psychologiczne i
prawne dla osób
dotkniętych
przemocą w
rodzinie.

Interwencja
kryzysowa.

Grupy wsparcia dla
osób dotkniętych
przemocą w
rodzinie.

Placówki
udzielające pomocy
finansowej lub
schronienia osobom
dotkniętym
przemocą w
rodzinie.

Komórka/
jednostka
realizująca
-Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej;
- Ośrodki terapii
i poradnictwa;
- Inne
organizacje
pozarządowe na
podstawie
przepisów
ustawy o
działalności
pożytku
publicznego i o
wolontariacie.
- Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej;
- Ośrodek dla
Osób Dotkniętych
Przemocą.
-Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej;
- Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej;
- Ośrodek dla
Osób
Dotkniętych
Przemocą.
- Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej;
- Ośrodek dla
Osób
Dotkniętych
Przemocą;
- Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej.

Mierniki 2017 zakres
realizowanego
zadania
Liczba porad –
1200

Mierniki
2018 - zakres
realizowanego
zadania
Liczba porad
– 1200

Mierniki 2019 zakres
realizowanego
zadania
Liczba porad –
1200

Mierniki
2020 - zakres
realizowanego
zadania
Liczba porad
– 1200

Liczba osób –
1000

Liczba osób –
1000

Liczba osób –
1000

Liczba osób –
1000

Liczba
interwencji z
uwagi na
przemoc
w rodzinie –
2000

Liczba
interwencji z
uwagi na
przemoc
w rodzinie –
2000

Liczba
interwencji z
uwagi na
przemoc
w rodzinie –
2000

Liczba
interwencji z
uwagi na
przemoc
w rodzinie –
2000
Liczba osób –
60

Liczba osób
– 60

Liczba osób –
60

Liczba osób
– 60

Liczba grup –
3

Liczba grup
–3

Liczba grup –
3

Liczba grup
–3

Liczba rodzin,
którym
udzielono
pomocy
finansowej – 130
Liczba osób,
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia - 80

Liczba rodzin,
którym
udzielono
pomocy
finansowej –
130
Liczba osób,
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia 80

Liczba rodzin,
którym
udzielono
pomocy
finansowej – 130
Liczba osób,
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia - 80

Liczba rodzin,
którym
udzielono
pomocy
finansowej –
130
Liczba osób,
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia 80

2

Praca socjalna z
rodzinami
dotkniętymi
przemocą.

- Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej

Liczba
świadczeń w
formie
schronienia
(liczba
noclegów) 4000

Liczba
świadczeń w
formie
schronienia
(liczba
noclegów) 4000

Liczba
świadczeń w
formie
schronienia
(liczba
noclegów) 4000

Liczba
świadczeń w
formie
schronienia
(liczba
noclegów) 4000

Liczba osób
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia i
pomocy
finansowej – 490

Liczba osób
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia i
pomocy
finansowej –
490
Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną z
uwagi na
problem
przemocy w
rodzinie – 900

Liczba osób
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia i
pomocy
finansowej – 490

Liczba osób
którym
udzielono
pomocy w
formie
schronienia i
pomocy
finansowej –
490
Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną z
uwagi na
problem
przemocy w
rodzinie – 900

Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną z uwagi
na problem
przemocy w
rodzinie – 900

Liczba rodzin
objętych pracą
socjalną z uwagi
na problem
przemocy w
rodzinie – 900

Cel 3. Zmiana sposobu funkcjonowania osób stosujących przemoc w rodzinie
Działania
planowane do
realizacji

Komórka/
jednostka
realizująca

Działania
korekcyjno –
edukacyjne
skierowane do osób
stosujących
przemoc
w rodzinie.

- Miejski
Ośrodek Pomocy
Społecznej;
-organizacje
pozarządowe
oraz organizacje
przewidziane do
realizacji zadań
w ramach trybu
współpracy.

Działania w ramach
procedury
„Niebieskie Karty”
skierowane do
osób, wobec
których istnieje
podejrzenie, że
stosują przemoc w
rodzinie.

Instytucje
realizujące
procedurę
„Niebieskie
Karty”

Mierniki 2017 zakres
realizowanego
zadania
Liczba osób –
25

Mierniki
2018 - zakres
realizowanego
zadania
Liczba osób –
25

Mierniki 2019 zakres
realizowanego
zadania
Liczba osób –
30

Mierniki
2020 - zakres
realizowanego
zadania
Liczba osób –
30

Liczba
wypełnionych
„Niebieskich
Kart – D” - 450

Liczba
wypełnionych
„Niebieskich
Kart – D” 450

Liczba
wypełnionych
„Niebieskich
Kart – D” - 450

Liczba
wypełnionych
„Niebieskich
Kart – D” 450
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Cel 4. Zwiększenie zaangażowania mieszkańców Krakowa odnośnie zjawiska przemocy
rodzinie
Działania
planowane do
realizacji

Komórka/
jednostka
realizująca

Działania
informacyjno –
edukacyjne
skierowane do
ogółu
społeczności
lokalnej
i środowisk
zagrożonych
wystąpieniem
zjawiska
przemocy w
rodzinie.

- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej;
- Ośrodek dla
Osób
Dotkniętych
Przemocą;
- Ośrodek
Interwencji
Kryzysowej;
- inne instytucje
realizujące
Program.

Mierniki 2017
- zakres
realizowanego
zadania
- Liczba spotkań
informacyjno –
edukacyjnych ze
społecznością
lokalną – 40

Mierniki
2018 - zakres
realizowaneg
o zadania
- Liczba
spotkań
informacyjno
–
edukacyjnych
ze
społecznością
lokalną – 40

Mierniki 2019 zakres
realizowanego
zadania
- Liczba spotkań
informacyjno –
edukacyjnych ze
społecznością
lokalną – 40

Mierniki
2020 - zakres
realizowanego
zadania
- Liczba
spotkań
informacyjno –
edukacyjnych
ze
społecznością
lokalną – 40

-Liczba
konferencji
prasowych – 1

-Liczba
konferencji
prasowych – 0

-Liczba
konferencji
prasowych – 0

-Liczba
konferencji
prasowych – 1

- Liczba
seminariów/
konferencji dot.
przemocy w
rodzinie – 1.

- Liczba
seminariów/
konferencji
dot. przemocy
w rodzinie – 1.

- Liczba
seminariów/
konferencji dot.
przemocy w
rodzinie – 1.

- Liczba
seminariów/
konferencji
dot. przemocy
w rodzinie – 1.

Cel 5. Zapewnienie działań pomocowych wobec dzieci doświadczających przemocy
w rodzinie i niwelowanie jej skutków.
Działania
planowane do
realizacji

Komórka/
jednostka
realizująca

Działania
zmierzające do
zapewnienia
bezpieczeństwa,
pomocy i
wsparcia dzieciom
ofiarom przemocy
w rodzinie
poprzez tworzenie
grup wsparcia,
grup
psychoedukacyjny
ch oraz
programów
profilaktycznych
dla dzieci.

- Miejski
Ośrodek
Pomocy
Społecznej;
- Ośrodek dla
Osób
Dotkniętych
Przemocą;
- Ośrodki terapii
i poradnictwa.

Mierniki 2017
- zakres
realizowanego
zadania
Liczba dzieci
w rodzinach
dotkniętych
przemocą 650;
Liczba grup – 2

Mierniki
2018 - zakres
realizowaneg
o zadania
Liczba dzieci
w rodzinach
dotkniętych
przemocą 650;
Liczba grup –
2

Mierniki 2019
- zakres
realizowanego
zadania
Liczba dzieci
w rodzinach
dotkniętych
przemocą 650;
Liczba grup – 2

Mierniki 2020
- zakres
realizowanego
zadania
Liczba dzieci w
rodzinach
dotkniętych
przemocą 650;
Liczba grup – 2

Liczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej w
oparciu o art.
12a – 2.

Liczba dzieci
umieszczonyc
h w pieczy
zastępczej w
oparciu o art.
12a – 2.

Liczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej w
oparciu o art.
12a – 2.

Liczba dzieci
umieszczonych
w pieczy
zastępczej w
oparciu o art.
12a – 2.
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