Załącznik do uchwały nr 3/75/14 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 stycznia 2014 r.

Harmonogram rzeczowo-finansowy „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla
województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku” na rok 2014
Lp
.
1.

1.1

1.2

Cele/działania

Wartość działania [PLN]

Termin
realizacji
(miesiąc)

Realizatorzy

Zamierzone rezultaty

środki
inne/jakie
wskaźnik
2013
2014
własne
Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
ogólna

Organizacja pomocy
prawnej
i psychologicznej
w ramach Biura ds.
Polityki Prorodzinnej
i Przeciwdziałania
Przemocy, dla rodzin
dotkniętych przemocą

233.000

Inicjowanie
35.000
wspólnych
przedsięwzięć z
instytucjami, służbami
organizacjami
pozarządowymi
(„dobre praktyki”),
wymiana doświadczeń
i wiedzy

171.000

35.000

62.000

-

I - XII

II - XI

liczba udzielonych
porad prawnych

1025

1050

liczba nowo
założonych kart
porad prawnych

350

270

liczba udzielonych
porad
psychologicznych

685

400

liczba udzielonych
konsultacji
psychologicznych
Biuro ds.
liczba wspólnych
Polityki
przedsięwzięć
Prorodzinnej i
z instytucjami,
Przeciwdziałania służbami,
Przemocy
organizacyjnymi,
pozarządowymi

135

345

4

2

Konsultanci:
prawnicy – 5,
psycholodzy – 5,
mediator
rodzinny – 1,
kancelarie
prawne – 3

1.3

1.4

1.5

Opracowanie
ramowego programu
ochrony ofiar
przemocy w rodzinie
Opracowanie
ramowego programu
oddziaływań
korekcyjnoedukacyjnych dla
osób stosujących
przemoc w rodzinie
Propagowanie w
szkołach programów
profilaktycznych oraz
innych działań
uświadamiających
i uwrażliwiających
uczniów na problemy
przemocy

5.000

5.000

-

IX

-

-

-

-

-

III – V;
X – XI

17.200

17.200

Eksperci na
zlecenie Biura

-

Biuro we
współpracy
z instytucjami
publicznymi
i NGO

opracowany
program

-

1

opracowany
program

1

-

liczba programów
profilaktycznych
realizowanych
w szkołach

1

2

2.

2.1

2.2

Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych (w szczególności pracowników
oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
2
5
Organizacja szkoleń
25.000
25.000
II - XI
Firmy
liczba
w zakresie udzielania
szkoleniowe na
przeprowadzonych
pomocy ofiarom
zlecenie Biura
szkoleń w zakresie
przemocy
udzielania wsparcia
ofiarom przemocy

Organizacja szkoleń
w zakresie
prowadzenia działań
korekcyjnoedukacyjnych dla
sprawców przemocy

12.000

12.000

-

VI; IX

Firmy
szkoleniowe na
zlecenie Biura

liczba osób, które
ukończyły
szkolenie z
zakresu udzielania
wsparcia ofiarom
przemocy
liczba
przeprowadzonych
szkoleń w zakresie
pracy ze sprawcą
przemocy

310

120

-

2

liczba osób, które
nabyły uprawnienia
do pracy ze
sprawcą przemocy

30

3.

Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy i możliwości wsparcia

3.1

Organizacja i udział
samorządu
województwa
kujawskopomorskiego w
kampaniach
społecznych
dotyczących zjawiska
przemocy;

10.000

3.2

opracowywanie
i upowszechnianie
materiałów
edukacyjnoinformacyjnych
i szkoleniowych
dotyczących
przemocy w rodzinie

3.000

3.000

-

III; VI

Biuro ds. Polityki
Prorodzinnej i
Przeciwdziałania
Przemocy

3.3

Organizacja
konferencji,
warsztatów, szkoleń
i pogadanek w
zakresie problematyki
przemocy

15.000

15.000

-

II - XI

Biuro we
współpracy
z instytucjami
publicznymi
i NGO

10.000

-

II - XI

Biuro we
współpracy z
Departamentem
Promocji

liczba
zorganizowanych
kampanii
społecznych

1

1

uczestnictwo
samorządu
województwa
w kampaniach
ogólnopolskich
liczba cykli
wydawniczych
materiałów
edukacyjno –
informacyjnych
i szkoleniowych
opracowanych
w ramach
przedmiotowego
programu
liczba
przeprowadzonych
konferencji

0

2

2

2

1

2

liczba
przeprowadzonych
warsztatów
/szkoleń/
pogadanek

1

1

3.4

Prowadzenie
4.800
powszechnego
serwisu internetowego
dotyczącego zjawiska
przemocy w rodzinie

4.

Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej

4.1

Uświadamianie
i popularyzacja wśród
samorządów
konieczności rozwoju
infrastruktury pomocy
instytucjonalnej
w obszarze przemocy
domowej jako
niezbędnych
komponentów woj.
systemu wsparcia dla
ofiar przemocy
poprzez: akcje
informacyjne,
konferencje, szkolenia
itd.
Wprowadzenie
40.000
systemu dotowania
organizacji
pozarządowych celem
realizacji zadań
zlecanych w zakresie
problematyki
przemocy w rodzinie

4.2

4.800

-

40.000

-

I - XII

I - XII

-

-

I - XII

Jednostka
zewnętrzna

Biuro ds. Polityki
Prorodzinnej i
Przeciwdziałania
Przemocy

NGO wyłonione
w ramach
konkursu

utrzymanie
dostępności
serwisu
internetowego

na bieżąco

na bieżąco

liczba podpisanych
porozumień
z gminami

97

3

liczba
nowoutworzonych
instytucjonalnych
form wsparcia

0

1

liczba zawartych
umów na realizację
zadań zlecanych
organizacjom
pozarządowym

-

3

4.3

Organizacja
interdyscyplinarnych
działań z zakresu
przemocy w rodzinie

-

-

I - XII

-

Wartość ogółem [PLN]
ogólna
Łączna wartość realizacji
programu w roku 2014

400.000

środki
własne

338.000

Inne
(wpłaty z
gmin)

62.000

Biuro ds. Polityki
Prorodzinnej i
Przeciwdziałania
Przemocy

liczba wniosków
o wsparcie
lokalnych koalicji
na rzecz
przeciwdziałania
przemocy

0

1

