Patronami kampanii „Razem Przeciwko Przemocy-wsparcie rodziny” są:
Burmistrz Łęcznej

Komendant Powiatowej Policji w Łęcznej

Starosta Łęczyński

W dniu 02.10.2017 r. - Międzynarodowym Dniem Bez Przemocyrozpoczęliśmy kolejną kampanię społeczną na terenie powiatu łęczyńskiego
pt. „PO-MOC! Razem przeciwko przemocy” organizowaną wspólnie przez Powiatowe
Centrum Pomocy Rodzinie, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej i Zespół
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej w ramach realizacji
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pod honorowym patronem
Burmistrza Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego i Komendy Powiatowej Policji w Łęcznej.
Celem kampanii jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie,
jej przeciwdziałanie, zwiększenie zaangażowania i reagowania w przypadku
występowania przemocy w rodzinie.
W okresie od października 2017 r. do czerwca 2018 r. w ramach tegorocznej kampanii
zaplanowano:
• Konkurs plastyczny w szkołach na terenie powiatu łęczyńskiego na plakat kampanii
• Konferencję „PO-MOC! Razem przeciwko Przemocy” dla przedstawicieli instytucji
pomocowych
• Warsztaty rodzinne dla rodzin objętych wsparciem Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej
• Spotkania edukacyjne na temat zjawiska przemocy w rodzinie w każdej z gmin
na terenie powiatu łęczyńskiego dla osób zagrożonych i dotkniętych problemem
przemocy w rodzinie
• Spotkania edukacyjne na temat zjawiska przemocy w rodzinie wobec osób zależnych
i niepełnosprawnych
• Dyżury specjalistów w Punkcie Konsultacyjno-Informacyjnym dla Osób
Uzależnionych od Substancji Psychoaktywnych w Powiatowym Centrum Pomocy
Rodzinie w Łęcznej
• Dyżury specjalistów w Punkcie Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęcznej
• Realizacja programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc
w PCPR
• Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie w MOPS Łęczna
• Dystrybucja ulotek i plakatów informacyjno –edukacyjnych na temat przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz instytucjach świadczących pomoc

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu kampanii pod numerem
tel. 81 53 15 384 pon.-pt. 7.00-15.00
Organizatorzy kampanii: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łęcznej, Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Łęcznej, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łęcznej

