
UCHWAŁA NR XLV/716/2018
RADY MIEJSKIEJ W STARYM SĄCZU

z dnia 26 lutego 2018 roku

w sprawie realizacji projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro”.

Na podstawie art. 6 pkt 18, art. 17 ust. 2 pkt 3a, art. 45 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769, z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) Rada Miejska w Starym Sączu 
uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się realizację projektu socjalnego „Rodzina - nasze wspólne dobro” w brzmieniu 
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Starym Sączu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu

Ewa Zielińska

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 marca 2018 r.

Poz. 2046



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROJEKT SOCJALNY 

 

„Rodzina - nasze wspólne dobro” 

 

 

 

 

 

 

Projekt realizowany w Starym Sączu w okresie od dnia 01.04.2018 r. do 31.12.2018 r.  

 

Załącznik do Uchwały Nr XLV/716/2018

Rady Miejskiej w Starym Sączu

z dnia 26 lutego 2018 r.
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I. Charakterystyka projektu 

 Projekt socjalny obejmować będzie realizację zadań wynikających ze Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Stary Sącz na lata 2018- 2023 oraz  

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Gminie Stary Sącz na lata 2018 – 2020. Aby poprawić funkcjonowanie rodzin 

planujemy podejmować działania, które będą miały na celu pomoc w odzyskaniu i 

wzmocnieniu zdolności pełnienia odpowiednich ról oraz tworzenie warunków sprzyjających 

temu celowi. Planuje się stałe wsparcie osób i rodzin będących w kryzysie poprzez realizacje 

pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą oraz szereg działań profilaktycznych i edukacyjnych 

zapobiegających zjawisku przemocy w rodzinie oraz zapobiegających problemom opiekuńczo- 

wychowawczym. Prognozuje się, że realizacja projektu socjalnego pozwoli zmniejszyć 

zjawisko przemocy, zwiększy dostępność  do specjalistycznej pomocy, rozwinie społeczną 

świadomość na temat zjawiska przemocy w rodzinie, wzmocni pozytywne wzorce życia 

rodzinnego oraz kompetencje opiekuńczo- wychowawcze rodziców. 

Opis planowanych działań: 

-Zorganizowanie spotkań grupowych ze specjalistami dla rodziców podczas wywiadówek  

z zakresu wzmocnienia kompetencji wychowawczych i opiekuńczych. 

-Zorganizowanie warsztatów dla nauczycieli na temat uwrażliwienia na problem przemocy w 

rodzinie, nabycia umiejętności rozpoznawania przemocy domowej. 

-Lokalne kampanie/akcje informacyjne dot. możliwości szukania wsparcia dla rodzin 

dotkniętych problemami opiekuńczo- wychowawczymi oraz zjawiskiem przemocy. 

-Nawiązanie współpracy pomiędzy gminnymi instytucjami, a kościołami, związkami 

wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz problemów opiekuńczo- wychowawczych.  

-Zapewnienie konsultacji specjalistycznych (psycholog/terapeuta) w miejscu zamieszkania 

rodzin, w których występują problemy opiekuńczo- wychowawcze oraz zjawisko przemocy. 
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II. Cele projektu  

Cel główny: 

Stworzenie warunków sprzyjających uzyskaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku rodzinnym 

wolnym od przemocy, w tym pełnienia ról rodzinnych, społecznych i zawodowych. 

Cele szczegółowe: 

1. Zwiększenie dostępności pomocy dla ofiar przemocy poprzez zapewnienie im wsparcia  

psychologicznego/terapeutycznego 

2. Wykorzystanie potencjału rodzin i poszczególnych jej członków dla rozwiązania 

problemu przemocy w rodzinie i zapobiegania wystąpienia jej w przyszłości  

3. Wzrost świadomości mieszkańców gminy i zmiana postaw wobec przemocy oraz 

zwrócenie uwagi na skale występowania tego zjawiska poprzez przeprowadzenie 

kampanii społecznej/akcji informacyjnej 

4. Wzrost dostępności informacji na temat uzyskania pomocy poprzez przeprowadzanie 

kampanii społecznej/akcji informacyjnej 

5. Ograniczenie bezradności osób doświadczających przemocy poprzez prowadzenie 

kampanii społecznej oraz prowadzenie działań specjalistycznych 

6. Ograniczenie zjawiska występowania przemocy poprzez prowadzenie kompleksowych 

działań specjalistycznych 

 

III. Beneficjenci projektu  

Projekt adresowany jest do osób dotkniętych przemocą w rodzinie, dla rodziców zmagających 

się z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, dla nauczycieli oraz społeczności lokalnej. 

 

IV. Oczekiwane rezultaty projektu  

 Wzmocnienie kompetencji wychowawczych i opiekuńczych rodziców, 

 Uwrażliwienia społeczności lokalnej na problem przemocy w rodzinie i zagrożeń z niej 

wynikających, 

 Nabycie umiejętności rozpoznawania przemocy domowej oraz właściwej reakcji na nią, 

 Spadek liczby przypadków przemocy w rodzinie, 
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 Skoordynowanie działań instytucji i organów zaangażowanych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 Poszukiwanie nowych form działań służących przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 Udzielanie profesjonalnej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie (diagnozowanie 

problemu przemocy w rodzinie; podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 

przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; inicjowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; rozpowszechnianie 

informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym; inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.) 

 Szybkie i skuteczne podejmowanie działań zmierzających do zapewnienia 

bezpieczeństwa oraz zatrzymania przemocy w rodzinie. 

 Realizacja działań pomocowych dla ofiar przemocy: poradnictwo, konsultacje, praca 

socjalna, terapie. 

 Usprawnienie systemu pomocy rodzinom dotkniętym i zagrożonym zjawiskiem 

przemocy domowej. 

 Eliminowanie postaw i zachowań skutkujących przemocą w rodzinie. 

 Wzrost kompetencji z zakresu radzenia sobie ze stresem, agresją, konfliktem. 

 Podniesienie kompetencji i profesjonalizacja kadry służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.’ 

 

V. Realizatorzy projektu  

Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, ul. 11 listopada 11 

przy współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Sądeckim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej, Organizacjami 

zajmującymi się problemami przemocy, Kościołami, organizacjami kościelnymi, grupami 

wyznaniowymi, organizacjami pozarządowymi, 

VI. Budżet projektu  

Projekt socjalny będzie finansowany ze środków Wojewody Małopolskiego w ramach 

dofinansowania rozwoju pomocy społecznej oraz ze środków własnych.  
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Działanie Wskaźniki  Wartości 

oczekiwane 

Źródła 

finansowania 

Ramy finansowe 

Zorganizowanie spotkań 

grupowych ze specjalistami 
dla rodziców podczas 

wywiadówek z zakresu 

wzmocnienia kompetencji 
wychowawczych i 

opiekuńczych. 
 

-liczba 

przeprowadzonych 

zajęć 

-min. 3 -Zasoby 

realizatorów 

 

-1500,00 

 

 

 

Zorganizowanie warsztatów 

dla nauczycieli na temat 

uwrażliwienia na problem 

przemocy w rodzinie, 

nabycia umiejętności 

rozpoznawania przemocy 
domowej. 

-liczba 

przeprowadzonych 

zajęć 

 

-lista obecności  

-min.2 

 

-min. 2 listy 

-Zasoby 

realizatorów 

 

-1000,00 

Lokalne kampanie/akcje 

informacyjne dot. 
możliwości szukania 

wsparcia, zagrożeń 

wynikających z stosowania 
przemocy, przeciwdziałania 

przemocy. 

- ilość plakatów, ilość 

ulotek/broszur, ilość 
artykułów 

prasowych/portale 

informacyjne 
opracowanych przez 

realizatorów. 

 

 

- 20 plakatów, 100 

ulotek/broszur, min. 1 
artykuł 

 

 
 

 

 

 

-Zasoby 

realizatorów 

 

-1500,00 

Zapewnienie konsultacji 
specjalistycznych 

(psycholog/terapeuta) w 

miejscu zamieszkania 

rodzin, w których występują 

problemy opiekuńczo- 

wychowawcze oraz 

zjawisko przemocy. 

-liczba udzielonych 
konsultacji 

specjalistycznych  

-min. 5 -Zasoby 

realizatorów 

-1000,00 

 

VII. Ewaluacja projektu  

Ewaluacji projektu dokona się po zakończeniu działań do 31 marca 2019 r.  
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