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PROTOK6T,

Z kontroli problemowej w zakresie funkcjonowania O6rodka Interwenc.ji Kryzysowej dziataj4cego w

Miejskim O3rodku Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

I. Kontrolowana jednostka:

l. Miejski O5rodek Pomocy Rodzinie w Bialmstoku ul. Malmeda 8

2. Dyrektor jednostki - Pani Zdzislawa Sawicka

II. Kontrolujecy:

l. Joanna Szoka - podinspektor w Referacie Spraw Spolecznych UrzQdu Miejskiego

w Bialyrnstoku na podstawie upowa2nienia znak: ORN-1.077.722.2016 z dnia 20.09.2016 roru

wydanego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego

2. Barbara Prusko - inspektor w Referacie Spraw Spolecznych Urzgdu Miejskiego

w Bialymstoku na podstawie upowaZnienia znak: ORN-1.077 .721.2016 z dnia 20.09.2016 roku

wydanego przez Prezydenta Miasta Bialegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego

III. Przedmiotorry zakres kontroli:

Ocena prawidlowo5ci funkcjonowania O6rodka Interwencji Kryzysowej dzialaj1cego w Miejskim

O6rodku Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

IV. Okres objgty kontrol4: lata 2014-2015

V. Termin przeprowadzenia kontroli:

Data rozpoczgcia czynnoSci kontrolnych :23 wrzeinia 2016 r-

Data zakohcze a czynnoSci kontrolnych: 27 wrzeinia20l6 r.

VI. W czasie przeprowadzania kontroli informacji i wyjaSnieri udzielila:

l. Pani Alicja Kutyriska - Zastgpca Kierownika Dzialu Kadr i Administracji

2. Pani Joanna Jarzgbiiiska - Szczebiot- Kierownik O6rodka lnterwencji Kryzysowej

VII. Przepisy prawne oru. regulacje:

l. Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spolecznej (Dz. U. 2015 poz. 163 ze zm.)

2. Statut Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

3. Regulamin organizacyjny Miejskiego O5rodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku.

VIII. Ustalenia dokonane w trakcie kontroli:

OSrodek Interwencji Kryrysowej funkcjonuje w strukturze Miejskiego OSrodka Pomocy

Rodzinie w Bialymstoku jako o6rodek o zasiggu lokalnym, kt6rego podstawowym zadaniem jest

podejmowanie dzialari profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacjach naglego lub przewleklego

kryzysu spowodowanego m.in. przemoc4 domow4, tragicznym wydarzeniem Zyciowym (utrata,

osierocenie, 2aloba), problemem samob6jstwa, kryzysem mal2efiskim, trudno6ciami wychowawczymi,

kyzysem spowodowanym ub6stwem, bezrobociem, dfugotrwa{4 chorob4, bezradnoSci4. Szczeg6low4

organizacjg O6rodka Interwencji Kryzysowej MOPR w Bialymstoku okreSla regulamin organizacyjny,

wprowadzony Zarz7dzeniem Nr 2074/12 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 15.05.2012 r.,

zrrieniony Zarz1dzeniem Nr 3306/13 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 15.05.2013 r.,

Zarz4dzeniem Nr 4945/14 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 20.10.2014 r. oraz Zan4dzenrcm
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Prezydenta Miasta Bialegostoku Nr 54115 z dnia 23.12.2014 r. reguluj4cy zasady kierowanra

o:irodkiem, organizacjg wewngtrzn4, zadania kom6rek organizacyjnych o6rodka.

l.

Do Zadah O6rodka Interwencji Kryzysowej nalezy:

interwencja kryzysowa podejmowana na rzecz os6b i rodzin bgd4cych w stanie kryzysu,

r6wnieZ poza siedzib4 OIK,

udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego,

rodzinnego i pedagogicznego, w tym dla os6b z problemem przemocy,

psychoterapia kryzysowa (indywidualna, rodzinna),

udzielenie schronienia w hostelu kobietom oraz kobietom z dzietmi. kt6re znalazlv sie w

syuacji kryzysowej,

prowadzenie temarycznych grup terapeutycznych oraz grup wsparcia,

pomoc socjoterapeutyczna dla dzieci z rodzin objgtych pomoc4 OlK,

prowadzenie dzialari korekcyjno-edukacyjnych w stosunku do os6b stosuj4cych przemoc,

8. interwencja i udzial w sltuacjach wydarzef traumatycznych o skali masowej,

f. inicjowanie i tworzenie warunk6w do powstawania grup samopomocowych,

10. wsp6lpraca z ins[tucjami i organizacjami na rzecz przeciwd,zialania przemocy,

I l. prowadzenie dzialafi informacyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie, w |lm maj4cych na celu podnoszenie Swiadomo6ci spolecznej w

zakreste przyczyn i skutk6w przemocy w rodzinie, a takZe moZliworici i form pomocy.

Na dzieri kontroli ustalono, 2e w Ofrodku Interwencji Kryzysowej zatrudnionych jest 22 osoby:

kierownik, 7 psycholog6w, 5 specjalist6w p'acy z rodzin4, 2 pracownik6w socjalnych,

I specjalista pracy socjalnej, 2 konsultant6w, I terapeuta oraz 3 pracownik6w gospodarczych. Osoby

te posiadaj4 zakresy czynnodci, kt6re zawieraj4 szczeg6lowy zakres obowi4zk6w. W skontrolowanych

aktach osobowych pracownik6w znajduje sig r6wniez o6wiadczenie zobowi4zuj4ce do zachowanla

tajemnicy tre6ci danych osobowych, do kt6rych ma dostgp w zwi4zku z wykonywan4 prac4. Nie

stwierdzono nieprawidlowoSci w tym zakresie.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr ]J

Czvnno6ci kontroli prowadzono zgodnie z programem kontroli analizuiac realizacie
poszczes6lnvch zadaf oSrodka:

8.1. lnterwencja kryrysowa podejmowana n rz.ccz os6b i rodzin bgd4cych w stanie kryzysu,

r6wnie2 poza siedzib4 OIK

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji oraz wyjaSniei zlo2onych przez Kierownika

O6rodek stwierdzono, i2 o6rodek prowadzi szeroko pojgte poradnictwo dot. interwencji kryzysowej.

Ka2da osoba zglaszaj4ca sig do OIK ma zakladan4 tzw. KARTQ INTERWENCJI. Zawiera ona:

) kody podstawowe, wedlug kt6rych kwalifikowana jest osoba (syuacja rodzinna,

niepelnosprawno66, emerytura/renta),

3.

4.

5.

o-

7.
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) grupy dyspanseryjne, czy rodzaj problemu, z kt6rym zglasza sig osoba,

) dane osobowe, adres, data urodzenia osoby potrzebuj4cej pomocy,

) informacje o syuacjirodzinnej, maj4tkowej, mieszkaniowej, zdrowotnej izawodowej,

D opis stanu psychicznego i fizycznego osoby,

} ocena syuacji onz plan dzialania.

Zesp6l kontrolujqcy stwierdzil, i2 wszystkie karty s4 prowadzone prawidlowo. W kanacn

zawarta jest informacja o zgloszonym problemie, ocena sytuacj i oraz podjgte i planowane dzialania.

Jest wpisana godzina i data interwencji lub porady oraz osoba, kt6ra jej udzielila. Szczeg6lowo

opisanyjest problem, z kt6rym klient sig zglosil do OSrodka.

W 2014 roku przeprowadzono 7.261 interwencji . Z pomocy Odrodka skorzyst alo l4cznie 2.271

os6b (2.013 os6b/rodzin, w rodzinach tych bylo 5.033 os6b), w tym 1.199 os6b po raz pierwszy

i I .072, kt6rym udzielono wsparcia w poprzednich latach.

W 2015 roku przeprowadzono 6.097 interwencji. Z pomocy OIK skorzystalo 1.561 os6b, w tym

927 os6b po raz pierwszy, a 634 osobom udzielono wsparcia r6wnie2 w poprzednich latach.

OIK prowadzi Ksiggg Ambulatoryjn4. Jest to ewidencja wszystkich os6b zglaszaj4cych sig do

O6rodka z dat4, godzin4, podpisem osoby, kt6ra przyjmuje zgloszenie, opis problemu b4d? czego te

spotkanie dotyczy.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 2]

8.2. Udzielanie specjalistycznego poradnictwa psychologicznego, socjalnego, prawnego,

rodzinnego i pedagogicznego, w tym dla osrib z problemami przemocy.

O6rodek Interwencji Kryzysowej udziela r62nego rodzaju poradnictwa. W karcie interwencji

zapisywane s4 udzielane konkretnym osobom porady: prawne, psychologiczne, socjalne lub

w formie rozmowy wspieraj4cej. Forma udzielanej porady jest uzaleLniona od problemu, z kt6rym

klient si9 zglasza do O5rodka. Niejednokrotnie danej osobie udzielanych jest kitka porad, gdyz

problem z kt6rym sig zglaszajest zlozony.

2014 2015

Poradnictwo psychologiczne 951 )lJ

Poradnictwo rodzinne 566 565

Poradnictwo prawne 721 769

Poradnictwo socjalne (w fym
mieszkaniowe)

168 85

Poradnictwo pedagogiczne r38 55

Poradnictwo psychiatryczne l8 l7

d 6. (0*

[Dow6d: akta konrroli zal. nr 3]



8.3. Psychoterapia kryzysowa (indywidualna, rodzinna).

Opr6cz poradnictwa psychologicznego, rodzinnego, prawnego, socjalnego

i pedagogicznego, dzialah nakierowanych na szeroko pojgte poradnictwo udzielane

mieszkaricom Bialegostoku, specjali5ci Odrodka Interwencji Kryzysowej r6wnieZ prowadz4

terapig par i rodzin. Celem terapii jest poprawa funkcjonowania oraz przezwyciEZenie

konflikt6w i s1'tuacji kryzysowych. W 2014 roku w takiej terapii uczestniczyio 40 os6b,

natomiast w 2015 roku 48 os6b.

[Dowtid: akta kontroli zal. nr 4]

8.4, Udzielenie schronienia w hostelu kobietom z dzietmi, kt6re znalazty sig w sytuacji
kryrysowej,

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentacjg dorycz4c4 udzielanej przez OIK pomocy

kobietom z dzietmi w postaci schronienia w hostelu. Oirodek Interwencji Kryzysowej prowadzi

hostel z 15 miejscami. W 2014 roku udzielil schronienia 89 osobom w tym 44 kobietom i 45

dzieciom, przy czym 6 kobiet skorzystalo ze schronienia dwukrotnie. Z powodu do(wiadczania

przemocy pnyjgto 42 osoby, I osoba byla ofiar4 handlu ludZmi. W 2015 roku ze schronienia

hostelu skorzystalo 98 os6b, w tym 49 kobiet i 49 dzieci, z powodu doSwiadczenia przemocy

przyjgto 54 osoby (24 kobiety i 30 dzieci), i I osoba byla ofiar4 handlu ludZmi.

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji naleZy stwierdzii, i2 ka2dej osobie

przyjmowanej do hostelu OIK zakladane s4 akta. Zgodnie z regulaminem pobytu w hostelu

kobieta zglaszaj4ca potrzebg pobytu w hostelu, wypelnia o6wiadczenie, kt6re r6wnieZ jest

podaniemiprodbq o przyjgcie. Podawany jest okres na jaki potrzebuje schronienia (est to l4 dni)

oraz zobowi4zuje siQ do przestrzegania regulaminu obowi4zuj4cego w plac6wce. Po upiywie 14

dni, w przypadku braku lokalu, gdzie dana osoba moglaby zamieszkal, istnieje mo2liwoSi

przedluZenia pobytu do trzech miesigcy. Sredni okres pobytu w 2014 roku wynosil 36 dni,

natomiast w 2015 roku - 22 dni. Przedlu2enie pobytu nastEpuje na wniosek zainteresowanej. Na

podaniu kierownik OIK sporz4dza adnotacjg o zgodzie, b4d2 nie. Dodatkowo z kobietami

przebywaj4cymi w hostelu podpisywany jest kontrakt socjalny, maj4cy na celu pomoc

w rozwi4zywaniu trudnej sytuacj i Zyciowej (znalezienie mieszkania, pracy). Na bieZ4co opiekun

monitoruje postgpy i osi4gnigcia.

Dodatkowo do hostelu OIK przyjmowane s4 osoby, kt5re zamieszkuj4 w Bialymstoku,

lecz pochodz4 (zameldowane s4) z innej gminy. Po opuszczeniu przez t4 osobg plac6wki, OIK

wystosowuje do gminy, w kt6rej dana osoba miala ostatnie zameldowanie notg obci?Zeniow4.

Nota poprzedzona .jest korespondencjg z konkretnym O3rodkiem Pomocy Spolecznej, w kt6rej

OSrodek informuje o przyjgciu i pobycie. Nie stwierdzono w tym zakresie nieprawidlowoSci.

T <-. ((-*

[Dow6d: akta kontroli zal. Nr 5]



8.5. Prowadzenie tematycznych grup terapeutycznych oraz grup wsparcia oraz udzielanie
pomocy socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin objgtych pomoca OIK

CzynnoSci kontrolne wykazaly, i2 Oirodek Interwencji Kryzysowej MOPR w Bialymstoku

prowadzi szereg zajgl grupowych, kt6rych celem jest udzielenie wsparcia osobom znajduj4cym sig

w syuacj i kryzysowej. O3rodek prowadzi grupy wsparcia, grupy socjoterape tlyczne oraz szkolg dla

rodzic6w.

} Grupy wsparcia przeznaczone s4 przede wszystkim dla kobiet doznaj4cych przemocy

w relacjach rodzinnych. Celem zajg(, jest udzielenie wsparcia psychologicznego osobom

doznaj4cym przemocy oraz doskonalenie przez nie umiejgtno6ci radzenia sobie z tym

problemem, umiejgtnoSci wydobywania wlasnych zasob6w i umacniania poczucia wlasnej

wartosci, rozpoznawania i wyraZania wlasnych emocji oraz radzenia sobie ze stresem. W 2014

roku odbylo sig 28 spotkari, w kt6rych uczestniczylo l8 os6b, natomiast w 2015 roku odbyto

sig 27 spotkaii (33 osoby).

) Grupy socjoterapeutyczne dla dzieci w wieku 8-12 lat. Podczas spotkari realizowane sa cele

terapeutyczne, edukacyjne oraz poznawcze ukierunkowane na likwidacjg skutk6w urazu

zwiqzanego z byciem Swiadkiem i ofiar4 przemocy domowej, urazu spowodowanego

rozwodem rodzic6w czy wychowywania sig w rodzinie alkoholowej. Realizowane zadania

slu24 budowaniu wigzi w grupie oraz atmosfery zaufania i bezpieczeristwa, rozpoznawanlu

i nazywaniu uczu6, nabywaniu umiejgtnoSci radzenia sobie z trudnymi emocjami,

rozwi4zyrvaniu konflikt6w, budowaniu pozlt'.wnego i adekwatnego obrazu siebie,

poznawaniu pozytywnych form zagospodarowania wolnego czasu. W 2014 roku odbylo sig 42

spotkania, w kt6rych uczestniczylo 20 dzieci, natomiast w 2015 roku odbylo sig 45 spotkari,

w kt6rych bralo udzial 23 dzieci. W 2015 roku odbyly sig r6wnie2 spotkania grupy

edukacyjnej dla rodzic6w dzieci uczestnicz4cych w grupie socjoterapeutycznej. OIK obj4t

wsparciem *ychowawczym 9 rodzic6w, kt6rzy uczestniczyli w 5 spotkaniach edukacyjnych.

D ZajEcia psychoedukacyjne dla rodzic6w pod nazw4,,Szkola dla rodzic6w". Celem warsztat6w

bylo doskonalenie umiejgtno6ci wychowawczych poprzez budowanie relacji dorosly - dziecko

opartej na dialogu, okazywanie szacunku dla uczu6 i potrzeb dziecka. W 2014 roku

zorganizowano l0 spotkari po 4 godziny kazde, i byly one adresowane do rodzic6w b4dZ

opiekun6w dzieci z rodzin zagrolonych i dotknigtych przemocq domow4 w ramach projektu

,,Bezpieczna Rodzina". W 2015 roku odbyly sig dwie edycje warsztat6w, ka2da edycja

skladala sig z l0 spotkari po 4 godziny kazde i byty skierowane do wszystkich chgtnych

rodzic6w lub opiekun6w.

Ze skontrolowanej dokumentacji wynika, i2 spotkania grup tematycznych i grup wsparcia

rozpoczynaj4 sig we wrze6niu, a koficz4 w czerwcu nastgpnego roku. Z kazdego spotkania

sporz4dzane jest ,,sprawozdanie ze spotkania grupy". Zawiera ono datg, liczbg os6b bior4cych udzial,

temat, cel oraz opis przebiegu spotkania. Sprawozdanie podpisywane jest przez osobg

(psychologa./pedagoga) prowadzqc4. W dokumentacji znajduje sig takZe lista obecno6ci os6b
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uczestnicz4cych w poszczeg6lnych spotkaniach. W 2014 roku miala miejsce kontynuacja pracy grupy,

kt6ra rozpoczgla sig we wrzeSniu 2013 roku, a skofczyla w czerwcu 2014 roku. Nastgpna grupa

rozpoczgh praca we wrzeSniu 2014 r. a zakoitczyla w czerwcu 2015 roku, we wrze(niu 2015 r.

rozpoc29la praca nastgpna grupa.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 6]

8.6. Prowadzenie dzialarfi korekcyjno - edukacyjnych w stosunku do osrib stosuj4cych przemoc.

Dzialania korekcyjno-edukacyjne prowadzone s4 na podstawie Programu Korekcyjno-

Edukacyjnego prryjgtego Zarz4dzeniem Prerydenta Miasta Bialegostoku. Gl6wnym celem programu

jest zaprzestanie stosowania przemoc w rodzinie lub przed kontynuacj4 takich zachowan,

spowodowanie zmiany postaw, zwigkszenie ich wiedzy oraz zdobycie umiejgtnoSci komunikowanra

sig i rozwi4zywania konflikt6w w rodzinie. Skierowany jest do os6b uZywaj4cych do osi4gnigcia

wlasnych cel6w wszelkich form przemocy. W 2014 roku odbyly spotkania 5 grup korekcyjno-

edukacyjnych dla os6b stosuj4cych przemoc oraz prowadzono pracg indywidualna. Natomiast w 2015

roku odbylo sig l4cznie 5 edycj i programu.

Program prowadzonyjest dla Os6b Stosuj4cych Przemoc przebywajqcych w Areszcie Sledczym w

Biatymstoku na podstawie porozumienia MOPR z Aresztern Sledczym o wsp6lpracy oraz w siedzibie

OIK. Na podstawie skontrolowanej dokumentacji zesp6l kontrolny stwierdzil, i2 spotkania grup

korekcyjno-edukacyjnych odbywaly sig w formie pracy grupowej. Program zawiera tematy zajgi

z ifo6ci4 spotkari oraz list4 uczestnik6w. Ka2demu uczestnikowi zalo2ona jest i prowadzona karta

interwencji. Ka2de spotkanie udokumentowane jest w postaci ,,Karty spotkaf grupy korekcyjno-

edukacyjnej" (z dat4 spotkania, liczb1 uczestnik6w, prowadz4cy, tematyka, przebieg spotkania,

podpisy os6b prowadz4cych - psycholog i pedagog). Dol4czonajest tak2e lista obecno5ci.

Do grupy wybierane sq osoby na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej, osoby maj4ce ch96

uczestniczenia w spotkaniach wypelniajq kwestionariusz, w kt6rym zainteresowany okre5la dlaczego

chce uczestniczy6 w grupie i jakie osi4gnq6 efekty. Podpisuje r6wnie2 reguty uczestnictwa

w programie. Po zakoriczonym kursie uczestnicy otrzymuj4 zaSwiadczenie o uczestnictwie

w programie. Po zakoriczeniu spotkaf grupy korekcyjno-edukacyjnej prowadzona jest karta

monitoringu (tylko w prrypadku os6b kt6re ukofczyly caly cykl spotkaf).

Zesp6l kontroluj4 stwierdzil, iL po zakortczeniu spotkari grupowych prowadzona jest r6wnie2

terapia indyrvidualna. W zwi4zku z tym wypelniana jest dla kazdego uczestnika ,,Karta dodatkowej

indywidualnej pracy klienta".

Dodatkowo specjaliSci OIK (psycholodzy, terapeuci, konsultanci, specjaliSci pracy z rodzin4)

uczestnicryli w pracach grup roboczych dotycz4cych przeciwdzialania przemocy w rodzinie w ramach

procedury ,,Niebieskiej Karty". OSrodek zaklada Niebieskie Karty na wniosek kobiet, kt6re zglaszajq

fakt przemocy domowej. Wnioski o wszczgcie przekazrywane s4 do Zespolu Interdyscyplinarnego. Na

podstawie dokumentacji stwierdzono, i2 OIK w 2014 rokt zalo\l l4 NK a w 2015 roku - 10.

[Dow6d: akta kontoli zal. nr 7J
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8.7. Interwencja i udzial w sytuacjach wydarzeri traumatycznych o skali masowej.

Spos6b posQpowania podczas koniecznoSci udzielenia pomocy psychologicznej ofiarom sytuacji

kryzysowej na terenie Bialegostoku po wyst4pieniu zdarzenia kryzysowego, jednostkowego,

mnogiego lub masowego okreSla Procedura Pomocy Psychologicznej, kt6rej MOPRjest wsp6ltw6rcq.

OSrodek Interwencji Kryzysowej dodatkowo opracowal wewngtrm4 procedurg pomocy

psychofogicznej w sytuacji kryzysowej przy zdarzeniach jednostkowych i masowych. Z informacji

uzyskanych od Kierownika OIK wynika, i2 w latach 2014-2015 nie wyst4pily sytuacje kryzysowe

o skali masowej.

fDowdd: akta konnoli za!. nr 8J

8.8. Inicjowanie i tworzenie warunk6w do powstawania grup samopornocowych.

Na podstawie wyjaSniefi zlo2onych przez Kierownika wynika, i2 w sfuacji, gdy osoba lub osoby

bior4ce udzial w r62nego rodzaju grupach wsparcia chciaty spotka6 sig w grupie samopomocowej

z innyrri uczestnikami warsdat6w, O6rodek Interwencji Kryzysowej ma obowi4zek udostgpnienia

sali-miejsca, w kt6rym mogloby odby6 sig przedmiotowe spotkanie oraz oddelegowai specjalistg do

pomocy przyjego organizacji. W latach objgtych kontrola nie bylo os6b chgtnych do zorganizowanta

tego typu spotkari.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr 9]

8.9, Wsp6lpraca z instytucjami i organizacjami na rzecz przeciwdzialania przemocy.

Pracownicy OIK Sci6le wsp6lpracuj4 z r62nego rodzaju instytucjami i organizacjami m.in.:

- starostwami powiatowymi,

- Wydzialem Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Bialymstoku - prowadzili spotkania

informaryjne io zadaniach OIK, w zakresie udzielanej pomocy irealizowanych projektach dla

student6w ww. wydzialu,

- Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Spolecznej,

- Zespolem Kuratorskim Sluzby Sqdowej do Wykonywania Orzeczeh w Sprawach Kamych S4du

Rejonowego w Bialymstoku - dot. nawiqzania wsp6lpracy w zakresie rozpoczgcia kolejnej edycj i

programu korekcyjno-edukacyjnego dla os6b stosuj4cych przemoc w rodzinie.

OIK prowadzil r6wnig korespondencje z instytucjami realizuj4cymi zadania pomocy spolecznej,

z MOPS-ami oraz S4dem Rejonowyn dotycz4c4 przekazania informacji o osobach korzystaj4cych

z pomocy i wsparcia OSrodka.

[Dowdd: akta kontroli zal. nr 10]

8,10. Prowadzenie dzialari inforrnacyjnych i profilaktycznych w zakresie przeciwdzialania

przemocy w rodzinie, w tym maj4cych na celu podnoszenie Swiadomo5ci spolecznej w zakresie

przyczyn i skutkrSw przemocy w rodzinie, a takie moZliwofci i form pomocy.
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Specjali6ci OSrodka lnterwencji Kryzysowej w Bialymstoku prowadzili r6wnie2 dzialama

informacyjne i profilaktyczne w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie. Pelnili dy2ury

(psycholog, prawnik, pedagog, terapeuta) w ramach Podlaskich Dni Rodziny, w 2014 roku psycholog

OIK pelnil dy2ury w ramach organizowanego przez Stowarzyszenie Szansa Tygodnia Pomocy

Osobom Pokzywdzonym Przestgpstwem. W 2015 roku dwukrotnie zorganizowano w OIK spotkania

informacyjne dla student6w Wydzialu Pedagogiki i Psychologii maj4ce na celu podnoszenie

Swiadomo6ci w5r6d ludzi mlodych o przyczynach i skutkach przemocy w rodzinie, a tak2e

mo2liwo5ciach i formach pomocy.

W ramach Programu Oslonowego ,,Wspieranie Jednostek Samorz4du Terytorialnego

w Tworzeniu Systemu Przeciwdzialania Przemocy w Rodzinie - BEZPIECZNA RODZINA"

zorganizowano spotkania w Seminarium Duchownym w Bialymstoku. Ponadto pracownicy OSrodka

organizowali konferencje, prelekcje oraz prezentacje multimedialne dot. tematyki przeciwdzialania

przemocy w rodzinie. Prowadzone byly takZe wyklady dla ksigi w Centrum Laikatu na temat

psychologicznych aspekt6w przemocy w rodzinie, wyklad dla uczestnik6w Seminarium Naukowego

zorganizowanego w nvi4zku z og6lnopolsk4 akcj4,,16 dni przeciwko przemocy wobec kobiet",

spotkania ze studentami ll roku Nieparistwowej Wy2szej Szkoly Pedagogicznej w Bialymstoku na

temat historii oraz wykonywanych przez O5rodek zada6. Na bie24co drukowane sQ ulotki dotycz4ce

pracy OIK oraz dzialari maj4cych na celu przeciwdzialanie przemocy w rodzinie.

[Dowdd: akta konlroli zal. nr I lJ

X. SprawozdawczoS6
W trakcie czynnoSci kontrolnych ustalono,2e :

WYDATKI Plan bud2etu Wydatki

2014 710 480,00 696 359,02

2015 757 018,00 743 855,20

Na podstawie skontrolowanej dokumentacji stwierdzono, i2 ze Srodk6w bud2etu O6rodka Interwencji

Kryrysowej MOPR ponoszone sq koszty na bie24c4 dzialalnoSci o6rodka, w tym: wynagrodzenia

pracownik6w, oplaty za energig elektryczn4, wodg iScieki, bieZ4ce naprawy i koszty utrzymania

pomieszczeri przede wszystkim hostelu, badania profilaktyczne, szkolenia, zakup material6w

i wyposaZenia. Nie stwierdzono nieprawidlowoSci w tym zakresie.

[Dow6d: akta kontroli zal. nr l2]
XI. Ustalenia kofcowe:

Na podstawie przedstawionej przez Miejski o6rodek Pomocy Rodzinie w Bialymstoku

dokumentacji oraz zlo2onych wyjaSniefi kontroluj4cy stwierdzili, iZ O6rodek lnterwencji Kryzysowej

realizuje swoje zadania prawidlowo i zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami. wszelkie dzia\ania
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podejmowane byly na rzecz os6b irodzin bgd4cych w kryzysie. OIKjako oSrodek o zasiggu lokalnym

podejmowal szereg dzialan profilaktycznych i interwencyjnych w sytuacjach naglych lub

przewleklych sluacj i kryzysowych.

Kontrola Miejskiego OSrodka Pomocy Rodzinie w Bialymstoku zostala dokonana w oparciu o analizg

dokument6w oraz wyja6niei Kierownika O5rodka lnterwencji Kryzysowej.

O przeprowadzeniu kontroli dokonano wpisu do ksiggi ewidencji kontroli plac6wki pod poz. 5.

Zgodnie z $ 20 zarz4dzenia Nr 716115 Prezydenta Miasta Bialegostoku z dnia 12 sierpnia 2015 roku

w sprawie okre6lenia zasad przeprowadzenia zewngtrznej kontroli insQtucjonalnej Prezydenta Miasta

Bialegostoku w podleglych podmiotach informuje sig o prawie zgloszenia zastlzedeh co do ustaleri

zawartych w protokole i odmowy podpisania protokolu.

Termin zgloszenia zastrzeircfi co do ustalei zawartych w protokole wynosi 7 dni od dnia

podpisania protokolu i naleiy je wnie66 w formie pisemnej.

W przypadku odmowy podpisania protokolu, naleiy zloLyd pisemne wyja6nienie przyczyn odmowy.

Odmowa podpisania protokolu nie stanowi przeszkody do podpisania protokolu przez osoby

kontroluj4ce inie wstrzymuje toku dalszych crynnosci kontrolnych. Informacjg o odmowie podpisania

ijej przyczynach zamieszcza si? w protokole.

Wzmianka o doszeniu zastrzelefi oraz stanowisku zajgtym przezkontroluj4cych ..... /brak.

Om6wienie dokonanych w protokole kontroli poprawek, skre6leli i uzupelnief .. . . . . .. './bI4k.

Protok6l kontroli sporz}dza sig w dw6ch jednobrzmiqcych egzemplatzach, z kt6rych jeden otrzymuje

Dyrektor Miejskiego osrodka Pomocy Rodzinie w Biatymstoku, a drugi Departament spraw

Spolecznych Urzgdu Miejskiego w Biatymstoku.

podpis osoby kieruj4cej
jednostki kontrolowanej)

' CtrI
( podpis koht/oluj4cych)

.-
( podpis kontrolujqcych)

M ieisce idata sporzadzenia protokolu:

niaiystok, l1 paidziernika 2016 roku
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