
Uchwala Nr XIII/68/2015 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Na podstawie art.4 ust.l pkt 3 i pkt 4 i art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorzadzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r., poz.1445) i art. 112 ust. 13 ustawy 
z dnia 12 marca 2004 r o pomocy spolecznej (Dz.U. z 2015 r.,poz.l63 z pozn.zm.) 
oraz art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdzialaniu przemocy 
w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) 

Rada Powiatu 
uchwala co nast^puje: 

§ 1 . 

Uchwala si? Powiatowy Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 stanowi^cy zat^cznik do 
uchwaty. 

§2 . 

Wykonanie uchwaty powierza si? Zarz^dowi Powiatu. 

§ 3 . 

Uchwaia wchodzi w zycie z dniem podj?cia. 

^ . Pn^wodnicz^cy 
R ^ y Powiatu 

Bartecki 



Uzasadnienie 
do uchwaty Nr XIII/68/2015 
Rady Powiatu w Mogilnie 
z dnia 21 grudnia 2015 r. 

w sprawie: przyj^cia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w 
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

Zgodnie z art. 6 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdzialaniu 
przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) do zadan wiasnych powiatu nalezy 
opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W zwi^zku z powyzszym zasadne jest podj?cie uchwaly. 



POWIATOWY PROGRAM 
PRZECIWDZIALANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 
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I. Wst?p. 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzaj^ce si? umyslne dziatanie lub zaniechanie 

naruszaj^ce prawa lub dobra osobiste czlonkow rodziny, w szczegolnosci narazaj^ce te osoby 

na niebezpieczenstwo utraty zycia, zdrowia, naruszaj^ce ich godnosc, nietykalnosc cielesn^, 

wolnosc, w tym seksualn^, powoduj^ce szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a takze 

wywoluj^ce cierpienia i krzywdy moraine u osob dotkni?tych przemocy. (za ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie - Dz.U. z 2015 r., poz. 1390). 

Przemoc domowa charakteryzuje si? tym, ze: 

1. Jest intencjonalna. Przemoc jest zamierzonym dzialaniem cziowieka i ma na celu 

kontrolowanie i podporz^dkowanie ofiary. 

2. Siiy ŝ  nierownomieme. W relacji jedna ze stron ma przewag? nad drug^. Ofiara jest 

slabsza, a sprawca silniejszy. 

" 3. Narusza prawa i dobra osobiste. Sprawca wykorzystuje przewag? sily, narusza podstawowe 

prawa ofiary (np. prawo do nietykalnosc! fizycznej, godnosci, szacunku). 

4. Powoduje cierpienie i bol. Sprawca naraza zdrowie i zycie ofiary na powazne szkody. 

Doswiadczanie bolu i cierpienia sprawia, ze ofiara ma mniejsz^ zdolnosc do samoobrony. 

Przemoc moze przybierac rozn^ postac. Wyroznia si? nast?puJ4ce formy przemocy: 

- przemoc fizyczn^ - popychanie, odpychanie, obezwtadnianie, przytrzymywanie, 

policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwart^ r?k4 i pi?sciami, bicie 

przedmiotami, ciskanie w kogos przedmiotami, parzenie, polewanie substancjami zr^cymi, 

uzycie broni, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, nieudzielnie komus przemocy. 

- przemoc psychiczna - wysmiewanie pogl^dow, religii, pochodzenia, narzucanie wiasnych 

pogl^dow, karanie przez odmow? uczuc, zainteresowania, stala krytyka, wmawianie 

choroby psychicznej, izolacja spoleczna ( kontrolowanie i ograniczanie kontaktow z innymi 

osobami), domaganie si? posluszenstwa, ograniczanie snu i pozywienia, degradacja 

werbalna (wyzywanie, ponizanie, upokarzanie, zawstydzanie), stosowanie grozb. 

- przemoc ekonomiczna - odbieranie zarobionych pieni?dzy, uniemozliwienie podj?cia pracy 

zarobkowej, nie zaspokajanie podstawowych, materialnych potrzeb rodziny, itp. 

- przemoc seksualna - wymuszanie pozycia seksualnego, wymuszanie nieakceptowanych 

pieszczot i praktyk seksualnych, wymuszanie seksu z osobami trzecimi, sadystyczne formy 
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wspolzycia seksualnego, demonstrowanie zazdrosci, krytyka zachowan seksualnych ofiary. 

(zr6d}o: Og61nopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" - www.niebieska linia.pl). 

Podejmowanie dziatan maj^cych na celu przeciwdziaianie przemocy w rodzinie wymaga, 

aby miaty one kompleksowy charakter przy wspolpracy instytucji, podmiotow z zasobow lokalnego 

systemu. Koniecznym staje si? podejmowanie dziatan profilaktycznych, informuj^cych, 

a w sytuacji wyst^pienia przemocy w rodzinie podj?cia pracy zarowno z osobami 

doswiadczaj^cymi przemocy ale takze z osobami stosujqcymi przemoc. Catosciowe wsparcie 

nakierowane na rodzin? borykaj^c^ si? z tym problemem daje szans? na odbudow? i korekcj? 

relacji, uchronienie dzieci przed umieszczeniem w pieczy zast?pczej, a nad wszystko 

na zatrzymanie przemocy. 

II. Cliarakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Powiatu 

Mogilenskiego. 

Badanie zjawiska przemocy w rodzinie jest bardzo trudnym procesem ze wzgl?du na wiele 

czynnikow, zarowno kulturowych jak i spotecznych, ktore cz?sto utrudniaj^ b^dz uniemozliwiaj^ 

ujawnienie informacji o trudnej sytuacji rodziny na zewn^trz. Doswiadczanie przemocy od osob 

bliskich lub tez bycie swiadkiem takich sytuacji wywotuje wiele psychologicznych mechanizmow 

powoduj^cych m.in syndrom wyuczonej bezradnosci, usprawiedliwianie sprawcow, szukania winy 

w sobie, poczucie wstydu, bezsilnosci, bezradnosci. Osoby doswiadczaj^ce przemocy przestajq bye 

aktywne, staJ4 si? wycofana i rezygnuj^ z podejmowania dziatan. Uwazaj^ si? za niems^dre, 

niewykwalifikowane, bezuzyteczne. Bardzo tatwo poddac je manipulacji i sugestii. Czynniki 

indywidualne, ale tez i spoteczne, kulturowe powodujq, ze proces uwidaczniania przemocy jest 

dlugotrwaiy i nieujawniany przez wiele lat. Swiadkowie przemocy, ktorymi bardzo cz?sto 

w rodzinie ŝ  dzieci ponosz? ogromne koszty takich doswiadczeh. Nawet jesli nie doswiadczaj^ 

przemocy bezposrednio to obserwuj^c zachowania przemocowe utrwalaj^ negatywne wzorce 

zachowan, ktore staj^ si? cz?sto jedynym wzorcem post?powania na ich caie zycie. Rzutuje 

to na nawiqzywanie relacji, rozwi^ywanie sytuacji trudnych, funkcjonowanie w zyciu spotecznym, 

przestrzenie norm i zasad. 

Wedtug statystyk policyjnych 95 % sprawcow przemocy domowej to m?zczyzni, a 91 % 

ofiar to kobiety i dzieci. Badania przeprowadzone przez prof Beat? Gruszczyhsk^ z Instytutu 

Wymiaru Sprawiedliwosci wskazuj^, ze kazdego roku przemocy fizycznej lub seksualnej 

doswiadcza od 700 tys. do 1 mln. Polek, a 10 %kobietw Polsce zosteJ£ ofiarami gwattu 
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lub usilowania gwaltu. Kazdego roku w Polsce zostaje zgwalconych okolo 30 tys. kobiet, a ginie 

okoio 150 kobiet, ktore ŝ  ofiarami przemocy domowej. To trzy kobiety tygodniowo. W 2014 r. 

policja zanotowala 105 tys. ofiar przemocy dokonanej przez czionka rodziny oraz ponad 78 tys. 

podejrzanych o jej stosowanie. W wyniku podejmowanych interwencji w 2014 r. 346 dzieci zostalo 

umieszczonych w nie zagrazaj^cym im miejscu (np. rodzina zast?pcza, dalsza rodzina, placowka 

opiekunczo- wychowawcza). 

(zrodto: Ogolnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" - www.niebieska linia.pl oraz 

statystyka.policja.pl) 

Sprawozdania Komendy Powiatowej Policji w Mogilnie za rok 2014 i okres 01.01.2015 r. -

31.10.2015 r. wskazuJ4 podobnie jak statystyki ogolnopolskie, ze to kobiety oraz dzieci 

w przewazaj^cej mierze doswiadczajq przemocy a sprawcami najcz?sciej ŝ  m?zczyzni. W 2014 r. 

na terenie Powiatu Mogilenskiego policjanci przeprowadzili 401 interwencji domowych, 

z czego 186 dotyczylo bezposrednio przemocy i zostalo zakonczone sporz^dzeniem formularza 

„Niebieska karta". Przemocy doswiadczyly 163 kobiety, 26 m?zczyzn i 32 maioletnich. Sprawcami 

przemocy w przewazaj^cej wi?kszosci byli m?zczyzni - 173 osoby, 12 kobiet i 1 nieletni. 

Najwi?cej z tych przypadkow dotyczylo przemocy psychicznej - 181, fizycznej 115, seksualnej 2, 

innego rodzaju przemocy - 69. Dane za okres od 01.01.2015 r. do 31.10.2015 r. wskazuj^, 

ze w stosunku do 117 osob istnieje podejrzenie, ze doswiadczaj^ przemocy, w tym 91 kobiet, 

17 m?zczyzn, 9 maioletnich. Sprawcami przemocy w przewazaj^cej mierze ŝ  m?zczyzni w liczbie 

103, kobiety natomiast w liczbie 2. Podobnie jak w 2014 r. najwi?cej z tych przypadkow dotyczylo 

przemocy psychicznej - 95, fizycznej 65, seksualnej 1, innego rodzaju przemocy - 34. Niepokoj^ce 

S4 dane dotycz^ce formularza „Niebieska karta", ktore wskazuj^, ze wsrod wypelnionych 

59 formularzy 46 wypetniano ponownie z uwagi na kolejne przypadki przemocy w rodzinie 

w trakcie trwaj^cej procedury. 

Z powyzszych danych jasno wynika, ze liczba interwencji nie zmienia si? w znacz^cy 

sposob. Utrzymuje si? na dose wyrownanym poziomie. Trudno nadto oszacowac ilosc os6b 

doswiadczaj^cych przemocy, ktore nigdy dot^d nie zwrocity si? o pomoc do odpowiednich sluzb, 

lub ktorych przypadki nie zostaly ujawnione. Zatem maj^c powyzsze na uwadze nalezy 

wnioskowac, ze skala przemocy a terenie Powiatu Mogileiiskiego moze miec znacznie wi?kszy 

zasi?g niz podaj^ statystyki policyjne. Konsekwencje wi^zqce si? z takimi doswiadczeniami maJ4 

wplyw na codzienne funkcjonowanie tychze osob, poczucie wlasnej wartosci, wiary we wlasne sily 

i mozliwosci, poczucie krzywdy osob znajduj^cych si? w idi-centrum. 

III. Podstawy prawne Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy 
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w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Podstawy prawne Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie okreslone ŝ  w ponizszych alctach: 

1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzialaniu przemocy w rodzinie (Dz. U . z 2015 r. 

poz 1390); 

2. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U . z 2015 r. poz. 163 

z pozn.zm.); 

3. Ustawa z dnia 26 pazdziemika 1982 r. o wychowaniu w trzezwosci i przeciwdzialaniu 

alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r. poz. 1356, z pozn.zm); 

4. Krajowy Program Przeciwdziata Przemocy w Rodzinie na lata 2014- 2020 (Monitor Polski, 

Dziennik Urz?dowy RP z dnia 9 czerwca 2014 r., poz.445); 

5. Wojewodzki Program Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie dla Wojewodztwa Kujawsko-

Pomorskiego do roku 2020 - przyj?ty Uchwaly Nr 24/899/13 Zarz^du Wojewodztwa 

Kujawsko- Pomorskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. 

IV. Zatozenia Programu Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

1. Przyczynienie si? do zatrzymania przemocy. 

2. Ochrona osob doswiadczaj^cych przemocy. 

3. Rozwoj oferty pomocowej dla osob doswiadczaj^cych i stosuj^cych przemoc. 

4. Budowanie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdziatania przemocy. 

5. Rozwoj kompetencji, umiej?tnosci reagowania, podniesienie poziomu swiadomosci osob 

zawodowo zwi^zanych z tematyk^ przemocy. 

6. Upowszechnianie i stosowanie jednoznacznych przekazow mowi^cych, ze nikt nie ma 

prawa stosowac przemocy wobec drugiego cziowieka. Nic nie uzasadnia stosowania 

przemocy. 

V. Zadania wtasne oraz z zakresu administracji rzadowej wynikajace z Ustawy 
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o przeciwdziaianiu przemocy w rodzinie. 

Do zadan wiasnych powiatu nalezy w szczegolnosci: 

1. opracowanie i realizacja powiatowego programu przeciwdzialania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie; 

2. opracowanie i realizacja programow sluz^cych dzialaniom profilaktycznym maj^cym 

na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwlaszcza w zakresie promowania i wdrazania 

prawidlowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci w rodzinach zagrozonych 

przemocy w rodzinie; 

3. zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach wsparcia; 

4. zapewnienie osobom dotkni?tym przemocy w rodzinie miejsc w osrodkach interwencji 

kryzysowej. 

Do zadan z zakresu administracji rzadowej realizowanych przez powiat nalezy w szczegolnosci: 

1. tworzenie i prowadzenie specjalistycznych osrodkow wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie; 

2. opracowywanie i realizacja programow oddzialywan korekcyjno- edukacyjnych dla osob 

stosuj^cych przemoc w rodzinie. 

VI. Cele Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

CEL I Zapobieganie wystepowaniu przemocy poprzez podnoszenie swiadomosci 

spolecznej. 

Zadanie I 
Edukacja dzieci, mlodziezy, dorosiych w zakresie funkcjonowania bez stosowania przemocy oraz 

radzenia sobie ze skutkami doswiadczania przemocy. 

Dzialanie: 
1. Organizowanie zaj?c, warsztatow, treningow, spotkan poruszaj^c 



tematyk? przemocy oraz umiej?tnosci wychowania dzieci bez uzywania przemocy 

w rodzinie. 

2. Wspieranie, promowanie, a takze umozliwienie uczestniczenia w roznych formach 

spedzania czasu wolnego sprzyjaj^cych zachowaniom nieagresywnym, modeluj^cym 

wtasciwe zachowania. 

3. Prowadzenie zaj?c informacyjno- edukacyjnych oraz korekcyjnych w placowkach 

oswiatowych. 

4. Promowanie mediacji rodzinnych jako formy rozwi^zywania sytuacji konfliktowych. 

Zadanie II 

Promowanie nieagresywnych zachowan. 

Dzialanie: 

1. Publikacje informacji na stronach intemetowych dotyczqcych skutkow przemocy, 

uswiadamiaj^cych czym jest przemoc. Informowanie o mozliwosciach rozwi^zywania 

konfliktow, sporow w rodzinie bez uzycia agresji, partnerskiego ukladania stosunkow 

w rodzinie, mozliwosciach podejmowania dzialan terapeutycznych. 

2. Udzial mediow lokalnych w spotkaniach , konferencjach, szkoleniach dotycz^cych tematyki 

przemocy i publikowanie pozyskanych informacji w mediach. 

3. Opracowanie i druk materiaiow informacyjnych. 

4. Informowanie srodowiska lokalnego o mozliwosciach korzystania z okreslonych form 

pomocy. 

5. Rozpowszechnienie informacji dotycz^cych Kujawsko- Pomorskiej Niebieskiej Linii. 

Wskazniki osî gnî cia celu: 

1. Liczba zorganizowanych zaj?c, warsztatow, treningow, spotkan. 

2. Liczba osob obj?ta powyzszymi dzialaniami. 

3. Liczba przeprowadzonych mediacj i . 

4. Liczba opublikowanych informacji, artykulow. 

5. Liczba wydrukowanych materiaiow informacyjnych. i 

CEL II Zatrzymanie sytuacji przemocy. 



Zadanie I 
Udzielenie pomocy i wsparcia osobom doswiadczajqcym przemocy i pozostaj^cym w rodzinie-

dotychczasowym miejscu pobytu. 

Dzialania: 
1. Poradnictwo specjalistyczne- medyczne, prawne, pedagogiczne, psychologiczne, z zakresu 

pomocy spotecznej. 

2. Organizowanie grup wsparcia dla osob doswiadczaj^cych przemocy. 

3. Wspolpraca z osrodkami pomocy spolecznej i innymi instytucjami. 

4. Informowanie o procedurze „Niebieska Karta". 

5. Wspolpraca z zespoiami interdyscyplinarnymi. 

Wskazniki osî gnî cia celu: 

1. Liczba udzielonych porad, informacji. 

2. Liczba funkcjonuj^cych grup wsparcia. 

3. Liczba osob obj?tych poradnictwem oraz wsparciem. 

4. Liczba odbytych posiedzeh zespotu interdyscyplinamego z udzialem pracownikow PCPR 

lub Osrodka Interwencji Kryzysowej. 

Zadanie II 
Udzielenie pomocy i wsparcia osobom doswiadczaj^cym przemocy zmuszonym do opuszczenia 

mieszkania. 

Dzialania: 
1. Zapewnienie bezpiecznego schronienia - w osrodku interwencji kryzysowej. 

2. Umozliwienie dost?pu do specjalistycznego poradnictwa. 

3. Wspolpraca z osrodkami pomocy spolecznej i irmymi instytucjami. 

Wskazniki osî gnî cia celu: 

1. Liczba osob obj ?tych pomocy i wsparciem. 

2. Liczba udzielonych porad. 

Zadanie III 
Pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania przernoo^. 
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Dzialania: 
Realizacja programow korekcyjno- edukacyjnych dla sprawcow przemocy w rodzinie. 

Wskazniki osiqgnî cia celu: 

1. Liczba zrealizowanych programow korekcyjno- edukacyjnych dla sprawcow przemocy 

w rodzinie. 

2. Liczba osob, ktore ukonczyly program korekcyjno- edukacyjnych dla sprawcow przemocy 

w rodzinie. 

CEL III Przyczynienie sif do rozwoju kompetencji, skutecznosci dzialan osob i instytucji 

uprawnionych i zobowî zanych do przeciwdziatania przemocy w rodzinie. 

Zadanie I 

Oddzialywanie na osoby zajmuj^ce si? zawodowo, spolecznie, posrednio lub bezposrednio 

przemocy w rodzinie. 

Dzialania: 

1. Organizowanie szkolen, warsztatow, spotkan, treningow dla osob zajmuj^cych si? tematyk^ 

przemocy. 

2. Organizowanie konferencji dotyczqcych tematyki przemocy. 

Wskaznild osî gnî cia celu: 

1. Ilosc zorganizowanych szkolen i konferencji dotycz^cych tematyki przemocy. 

2. Ilosc osob przeszkolonych i uczestnicz^cych w konferencjach z zakresu przeciwdzialania 

przemocy w rodzinie. 

Zadnie II 

Budowanie lokalnej koalicji na rzecz przeciwdzialania przemocy w rodzinie. 

Dzialania: 

1. Wspolpraca podmiotow, instytucji majqc^ na celu zatrzymanie, przeciwdziaianie przemocy 

na terenie Powiatu Mogilenskiego. f O^^y^^ 
2. Przyczynianie si? do utworzenia wspolnego systemu dzialania, rea^owal^a v/sytuacjach 
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zwi^zanych z przemocy w rodzinie. 

Wskazniki osî gnî cia celu: 

1. Utworzenie dokumentu potwierdzaj^cego zbudowanie wspolnego systemu dzialania, 

reagowania w sytuacjach zwi^zanych z przemocq w rodzinie. 

VII. Adresaci Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Powiatowy Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie kierowane ŝ  w szczegolnosci: 

1. osob doswiadczajqcych przemocy; 

2. sprawcow przemocy; 

3. dzieci, mlodziezy szkolnej; 

4. swiadkow przemocy; 

5. osob zajmuj^cych si? zawodowo, spolecznie, posrednio lub bezposrednio przemocy 

w rodzinie; 

6. mieszkancow Powiatu Mogilenskiego. 

VIII. Zagrozenia Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

1. Negatywne wzorce zachowan spotecznych (mity, stereotypy). 

2. Uzaleznienia. 

3. Opor w zintegrowaniu dzialan roznych instj^ucj i . 

4. Brak srodkow na realizacj? programu. 

5. Brak wiary w skutecznosc rozwi^zah. 

6. Bezradnosc w sprawach opiekunczo- wychowawczych. 

7. Niech?c osob wymagaj^cych wsparcia do podejmowania dzialan na rzecz zmiany. 

8. Opor osob zajmuj^cych si? przemocy w rodzinie do podnoszenia swoich kwalifikacji. 

IX. Podmioty i instytucje realizuj^ce Powiatowy Program Przeciwdzialania 



Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w ramach 

lokalnej wspolpracy na rzecz przeciwdzialania przemocy. 

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mogilnie. 

2. Gminne i Miejskie Osrodki Pomocy Spotecznej z terenu Powiatu Mogilenskiego. 

3. Policja. 

4. Zaktady opieki zdrowotnej. 

5. Placowki oswiatowe. 

6. S^d Rejonowy w Mogilnie. 

7. Prokuratura Rej onowa w Mogilnie. 

8. Zespot Kuratorskiej Stuzby S^dowej w Mogilnie. 

9. Gminne i miejskie komisje rozwi^zywania problemow alkoholowych. 

10. Osrodek Interwencji Kryzysowej w Strzelnie. 

11. Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Mogilnie. 

12. Media. 

13. Z w i ^ k i wyznaniowe i koscioly. 

X . Zrodla fmansowania Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

1. Srodki Powiatu Mogilenskiego. 

2. Srodki samorz^dow miast i gmin Powiatu Mogilenskiego. 

3. Srodki z dotacji celowych. 

4. Srodki pozabudzetowe pozyskiwane z innych zrodet. 

5. Srodki zewn?trzne, w tym unijne. 

Czas realizacji Powiatowego Programu Przeciwdzialania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. 

Zaktada si?, ze Powiatowy Program Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie b?dzie realizowany w latach 2016-2020. 

XII. Monitoring i ewaluacja Powiatowego Programu Przeciwdziaiama^Przemocy 

(^ODNICZiQ^CY 
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w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, 

Monitoring Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie prowadzony b?dzie na biez^co. Ewaluacja zostanie przeprowadzona po 

zakohczeniu okresu obowi^zywania Powiatowego Programu Przeciwdziatania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, tj w 2021 roku. 
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