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i skoardYnowanYch
óziakir, w zakresie
przeciwdziałania
pfter*ocy w r0dzlnle

APracowYwani*

i realiza*ia Planu PomocY
w indYwidualnYch

PzYPadkach
RczPowszechnianie

.

informacji

Kierownik GOP$

od
Żł1? r.

c inst$uciach orar
m*Źiiwościach udzielania

Frzewodniczący
Zespołu

lnterdyseYPlinarnego

ń^ń^^\'
yLJl I lev,

w środowisku lakalnyr*
lnicjowanie dgiałan
rjv stosunku do sprawcÓw

n
o

p.?ernCIcy

llxorlitsrcwanl* sYtuacji
rodzin zagroŻonych
i dotkniętych prz*nrocą
w rodzinie

.

Prowadzenie

dokumentacji działań

wobec

PadejrnowanYch
rodzin, w ktÓrych
występuje pruemo* olaz
efeńtow tych daiałań

*

Kierowanie *fiar
przemocy w rodzini* da
Prawnika
i nsYch*loga,
WspÓłpraca
z instYtucjami
prowadzącymi domy
samctnejmatki oraz
ze $PecjalistYcznYm
sśrc*kienr Wsparcia sla
Cflar PzemocY
w Rodzinie
w KcrYtnikach,
Praca socjalna
z o*obami dcznającymi
przemocy'

*

*
R*alżza*ja
programÓw ochrony
ofiar PzemocY
w todzinie

.

I

Od
Ża1v r.

Z*sp*ł

nterdYscYPlirr*rnYch

Komisja
"Rcewiąaywania
.
Problemow
Ąlkoholowych
w BirczY

*

GOP$

Komisariat Policji

ilosiarczanie informacji
Dostarczanie
lnforrnacji
aoryuących zjawiska
p{zemocy
w rodzinie
mieszkańcom Gminy
Eirr.za

5.

udzi*lającyłh pomocy
iwsParcia oftarom
przemocy w rodzinie.,
RozPowszechnlanle
materiałow edukacyjnych
{brosaurek, ulstek'
płaŁ"atÓw itp') datycz1cych
pzeffrcy w rodzinią

FI*anso1#erxla

?

\-9

Żr adłemfi n a n so*,la

.

o instYiucjach

nta ? r

"
.

od

Ża1?

r.

LiLJri>

v**pał

lnterdyscYPlinarnY
Komi*j*
Rozwiąaywania
PrablemÓw
AlkoholowYch
Płlic.la

*

Vro,ptr&rr!{'t

łgram u P rzeciw dziaŁanta

P rze m a

cy w Rod zi n ie

i

Gmlny *irazasą *rodkiwłasne grłiny będąa*
ochroł,ly sfiar Prgemscy w Rodzini* dla
$połeczne.!w sirczy na realizację zadar:
lv bt-łdŹecie Gnrinn*go 0ślodka Ponrocy
prz*ciwdzi ałania przernscy w rodzinis'

5.

Ęłrtretł..sacja

Niniejszy prograrn podiega ewaiuacji'
Fonny ewaluacji:

e$pl*Wszdaniazpracgruprobccz}łChoraaZespołulnt*rdy*cyplirłarnega'

*

pf$tskoły z z*bra* Zespołu lnterdyscyplin*rnego'

