
  
 

PLAN DZIAŁAŃ 
 

na 2017 rok 
 

w ramach realizacji Wielkopolskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
na lata 2011-2020 

 

 

Lp. Podmiot realizujący 
działanie 

Działanie 
(np. konferencja, szkolenie 
itp.) 

Priorytet 
Programu  
i nazwa zadania,  
w które wpisuje 
się działanie 

Grupy objęte 
działaniami i liczba 
odbiorców  

Cel działania Termin 
realizacji 
działania 

Całkowity koszt 
działania  
i źródło finansowania 

1. Młodzieżowy Ośrodek 
Wychowawczy                
w Cerekwicy Nowej 

pedagogizacja Priorytet II  Rodzice wychowanek 
Ośrodka – 30 

Podniesienie poziomu 
świadomości  i wiedzy o 
zjawisku przemocy 
i możliwościach 
wsparcia 

Cały rok Źródło własne 

 
szkolenie 

 
Priorytet II  

Pracownicy 
pedagogiczni placówki 
( wychowawcy 
i nauczyciele) -  48 

Podniesienie poziomu 
świadomości  i wiedzy o 
zjawisku przemocy 
i możliwościach 
wsparcia 

Cały rok źródło własne 

2. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Rawiczu. 
 

Kontynuacja realizacji 
programu profilaktycznego 
oraz wychowawczego 
szkoły ; 
dostarczanie ulotek i 
publikacji  na temat 
zapobiegania zjawisku 
przemocy w rodzinie. 

Priorytet I 
 

Wszyscy słuchacze 
WSCKZiU w Rawiczu. 

Zapobieganie zjawisku 
przemocy w rodzinie. 
Udostępnienie 
informacji na temat 
możliwości 
poszukiwania pomocy 
w przypadku 
wystąpienia przemocy 

cały rok 
szkolny 

działania bezpłatne 



Prowadzenie pogadanek ze 
słuchaczami na temat 
przemocy i sposobów 
szukania pomocy. 
 

3.  Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Gnieźnie 
 
 

Wdrożenie do realizacji 
zadań zawartych  
w Programie 
wychowawczym 
 i Programie profilaktyki 
Centrum. 

Priorytet I 
 
 

Uczniowie, słuchacze  
i pracownicy Centrum 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia. 

Cały rok działania bezpłatne 

4. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego                                              
i Ustawicznego nr 2                      
w Poznaniu 
 

Udział  nauczycieli w kursie 
terapii skoncentrowanej                            
na rozwiązaniach oraz 
udział w konferencji 
dotyczącej przemocy 

Priorytet II Kierownik praktyk 
zawodowych 
 Dalej słuchacze 
Kolegium 
Pracowników Służb 
Społecznych  

zwiększenie 
kompetencji, 
podniesienie jakości 
świadczonych usług 

wiosna 2017 środki własne 

5 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Koninie 
 

Pomoc psychologiczna 
młodzieży  poprzez 
wprowadzenie dyżuru 
psychologa –klinicznego  
raz tygodniu – kontynuacja 
działania 

Priorytet III 
 

Młodzież mieszkająca 
w internacie 

1.Rozpoznawanie 
symptomów przemocy 
w rodzinie. 
2.Zapoznawanie w 
procedurami 
postępowania  w 
sytuacji kryzysowej 

1x 2godz. W 
tygodniu 
przez cały 
rok szkolny 

wolontariat 

Udział w konferencjach, 
szkoleniach i warsztatach 
na temat przemocy w 
rodzinie organizowanych 
na poziomie miasta, 
powiatu i województwa 

Priorytet  II 
 

Nauczyciele  
WSCKZiU i słuchacze 

1.Dostarczenie wiedzy 
na temat źródeł i 
przyczyn  oraz 
umiejętności 
diagnozowania 
przemocy w rodzinie. 

Praca ciągła 
przez cały 
rok 

Koszty przejazdu i 
delegacji. 
Budżet własny . 

6 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Ostrowie 
Wielkopolskim 
 

Rozmowy indywidualne, 
wywiad ze słuchaczami 

Priorytet I 
 
 

Wszyscy słuchacze 
ok. 230 osób 

Zdiagnozowanie 
ewentualnych 
przypadków 
występowania  zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Cały rok 
szkolny 

Bez kosztów 



7 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego we 
Wrześni 
 
 

Rada Pedagogiczna 
Trudne sytuacje przemocy 
w rodzinie  

Priorytet II  Nauczyciele  
Liczba odbiorców: 10 

Wzrost świadomości i 
wiedzy o zjawisku 

Luty 2017 
rok 

Środki własne  

Rada Pedagogiczna 
Jak rozmawiać z trudnym 
rodzicem  

Priorytet II  Nauczyciele  
Liczba odbiorców: 10 

Podniesienie 
świadomości  oraz 
nabycie kompetencji w 
zakresie rozpoznawania 
symptomów przemocy 

Wrzesień 
2017 rok 

Środki własne  

8 Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego w 
Złotowie 
 

Edukacja – 
upowszechnianie wiedzy na 
temat problemu Przemocy 
w Rodzinie. 
Prelekcje w Zakładzie 
Leczenia Uzależnień w 
Piecewie. 

Priorytet I 
 

Pacjenci oddziału 
leczenia uzależnień w 
Złotowie 

Profilaktyka, 
promowanie placówki 

Grudzień, 
marzec, 
kwiecień 

Wkład własny 

Rozmowa o narastającym 
problemie Przemocy w 
rodzinie i sposobie jego 
rozwiązywania. 
Współpraca z Sądem 
Rejonowym w Złotowie- 
kurator 

Priorytet I 
 

Spotkanie ze 
słuchaczami 
kierunków OM, ODZ i 
Terapeuta zajęciowy 

profilaktyka Marzec 
kwiecień 

Wkład własny, 
wolontariat 

9 Centra i Ośrodki 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu, 
Koninie, Lesznie, Pile i 
Poznaniu 

Szkolenia, konferencje, 
warsztaty metodyczne  i 
szkolenia nauczycieli 

Priorytet V Zainteresowani 
nauczyciele 
wszystkich typów 
szkół i placówek 

Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby z 
niepełnosprawnościami. 
Poszerzenie wiedzy o 
agresji i przemocy oraz  
o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 
 
 

Cały rok  środki własne, wpłaty 
uczestników, inne. 

10 Publiczne Biblioteki 
Pedagogiczne w 
Kaliszu, Koninie, 
Lesznie, Pile i Poznaniu 

Udział w społecznych 
kampaniach edukacyjno-
informacyjnych poprzez 
wystawki książek i 
czasopism, zestawienia 
bibliograficzne, wystawy i 
inne. 

Priorytet I 
 

Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, uczestnicy 
kampanii 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 

Cały rok Środki własne, inne. 



11. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
 

Realizacja oddziaływań 
korekcyjno – edukacyjnych 
dla sprawców przemocy w 
rodzinie 

IV Realizatorzy 
oddziaływań 
korekcyjno 
– edukacyjnych dla 
sprawców przemocy 
w 
rodzinie, około 20 
podmiotów 

Realizacja 
oddziaływań 
korekcyjno – 
edukacyjnych dla 
sprawców przemocy 
w rodzinie, zgodnie z 
wymogami ustawy 

I kwartał - 
wybór ofert 
przyznanie 
środków 
finansowych; 
realizacja 
oddziaływań 
do końca 
2017 roku 

W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
oraz rezerwy celowej 
MPiPS 

12. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Kontrola realizacji 
programów korekcyjno – 
edukacyjnych dla 
sprawców przemocy w 
rodzinie 

IV.2 Realizatorzy 
oddziaływań 
korekcyjno 
– edukacyjnych dla 
sprawców przemocy 
w 
rodzinie, 1 podmiot 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

13. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Kontrola realizacji zadań 
wynikających z ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie 

I.2 Urzędy Gmin oraz 
OPS, 
6 podmiotów 

Sprawdzenie 
prawidłowości 
realizacji zadań 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

14.  Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Udział w spotkaniach, 
konferencjach nt. 
przeciwdziałania przemocy 
rodzinie 

VI.1 Mieszkańcy woj. 
wlkp., 
specjaliści 

Podniesienie 
świadomości, cel 
edukacyjny 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

15. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Monitorowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie 
poprzez sprawozdawczość i 
bieżący nadzór 

I.2 Ops, pcpr, 261 
podmiotów 

Aktualna wiedza nt. 
zjawiska przemocy w 
rodzinie oraz 
infrastruktury 
zajmującej się 
pomaganiem 
ofiarom 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

16.  Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 

Opracowanie materiałów 
instruktażowych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 

I.2 Urzędy Gmin oraz 
OPS, PCPR (261 
podmiotów), inne 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 



Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

w rodzinie, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 
ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
(umieszczenie na stronie 
Wielkopolskiego Urzędu 
Wojewódzkiego, rozesłanie 
pism, 
poinformowanie mailowo) 

podmioty realizujące 
zadania z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

rozporządzeń Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

17. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie policjantów 
Oddziałów Prewencji Policji 
w Poznaniu z zakresu 
procedury Niebieska Karta 
oraz narzędzia szacowania 
ryzyka, asysty i pomocy 
kuratorowi przy odbiorze 
małoeltniego 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek 

Podnoszenie kwalifikacji Luty – 
kwiecień 
2017 rok 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

18. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 
 

Szkolenie koordynatorów 
ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie z 
terenu podległych 
jednostek KMP/KPP 
garnizonu Wlkp.z zakresu 
procedury Niebieska Karta 
oraz narzędzia szacowania 
ryzyka 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek 

Podnoszenie kwalifikacji kwiecień -
grudzień 
2017 rok 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

19.  
Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie Komendantów 
Miejskich i Powiatowych 
garnizonu wielkopolskiego 
z tematyki obejmującej 
program „Moc – Tak, 
Przemoc – nie” 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek 

Podnoszenie kwalifikacji Kwiecień 
2017 roku 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

20. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 
 

Udział w Ogólnopolskim 
Tygodniu Pomocy Ofiarom 
Przestępstw 

II.1 Kampania 
ogólnopolska 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

luty 2017 
roku 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

21. Wydział Prewencji 
Komendy 

Udział w ogólnopolskim 
konkursie pn. „Policjant, 

II.1 Kampania 
ogólnopolska 

Podnoszenie 
świadomości, progu 

Lipiec 2017 Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 



Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 
 

który mi pomógł” satysfakcji klienta Przemocy w Rodzinie 

22. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie dla 
przedstawicieli grup 
roboczych i zespołów 
interdyscyplinarnych z 
terenu podległych 
jednostek KMP/KPP 

V.1 Członkowie grup 
roboczy 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

Cały rok Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

23. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 
 

Szkolenie studentów 
Uniwersytetu Medycznego 
z zakresu zapisów dot. 
przemocy w rodzinie. 

V.1 Studenci 
Uniwersytetu 
Medycznego w 
Poznaniu 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

Cały rok Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

24. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie studentów 
seminarium duchownego w 
Poznaniu 

V.1 Studenci seminarium 
duchownego w 
Poznaniu 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

III, IV kwartał 
2017  

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

25. Kampania społeczna 
współorganizowana z 
wielkopolską fundacją 
ETOH  

Realizacja kampanii 
społecznej oraz szkoleń z 
procedury Niebieskiej Karty 

V.1 Policjanci i członkowie 
grup roboczych, 
mieszkańcy woj. 
wielkopolskiego 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

II,III kwartał 
2017 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu, 
Wielkopolska Fundacja 
ETOH 

26. Biuro Kuratora 
Okręgowego w 
partnerstwie z 
instytucjami i 
organizacjami  

Konferencja „Dziecko w 

sytuacji konfliktów 

rodziców”  

 

5 – Podnoszenie 
kwalifikacji osób 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 

Przedstawiciele 
oświaty, pomocy 
społecznej, organizacji 
pozarządowych, 
kuratorzy – 250 osób  

zapobiegania alienacji 
rodzicielskich, jako 
szczególnej formy 
przemocy wobec dzieci  

I Kwartał  Środki własne 

27. Biuro Kuratora 
Okręgowego oraz 
Fundacja PCPS – 
Poznańskie Centrum 
Profilaktyki Społecznej 

IV konferencja 
wielkopolska „Interwent 
skuteczny wobec 
przemocy” 

5 – Podnoszenie 
kwalifikacji osób 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 

Specjaliści pracujący w 
obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
(291 osób) 

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
pracujących w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

III Kwartał Środki własne 



przemocy w 
rodzinie 

28. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Poznaniu 

Prezentacja instalacji 
telefonicznych – efektu 
projektu „Kampania 
społeczna – Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w rodzinie” 
na targach VIVA Seniorzy  

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawisk 
przemocy w 
rodzinie 

Mieszkańcy 
Wielkopolski 

Upowszechnienie 

wiedzy na temat 

zapobieganie zjawisku 

przemocy w rodzinie 

poprzez profilaktykę 

uświadamiającą 

zarówno otoczeniu 

ofiary, jak i samemu 

poszkodowanemu, 

różnych formy 

przemocy, ich skutków, 

sposobów 

przeciwstawiania się, a 

także sposobów 

dających szansę na 

wyjście z trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

radzenia sobie w 

obliczu doświadczania 

przemocy osobiście lub 

też bycia jej 

obserwatorem.  

12-13 maja 
2017 

1 000,00 zł 
Środki własne 
SWW/ROPS 

29. Regionalny Ośrodek 

Polityki Społecznej w 

Poznaniu 

Prezentacja stała instalacji 
telefonicznych – efektu 
projektu „Kampania 
społeczna – Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w rodzinie” 
w regionie  

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawisk 
przemocy w 
rodzinie 

Mieszkańcy 
Wielkopolski 

Upowszechnienie 

wiedzy na temat 

zapobieganie zjawisku 

przemocy w rodzinie 

poprzez profilaktykę 

uświadamiającą 

zarówno otoczeniu 

ofiary, jak i samemu 

poszkodowanemu, 

różnych formy 

przemocy, ich skutków, 

2017 2 000,00 zł 
Środki własne 
SWW/ROPS 



sposobów 

przeciwstawiania się, a 

także sposobów 

dających szansę na 

wyjście z trudnej 

sytuacji życiowej oraz 

radzenia sobie w 

obliczu doświadczania 

przemocy osobiście lub 

też bycia jej 

obserwatorem.  

30. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Przeprowadzenie kampanii 
społeczno-edukacyjnej 
dotyczącej problematyki 
przeciwdziałania przemocy 
domowej, w tym 
utworzenie/aktualizowanie, 
upowszechnianie i 
administrowanie 
regionalną stroną 
internetową o 
przeciwdziałaniu zjawisku 
przemocy. 
 

Priorytet II.1, II.2 
i III.1 

Mieszkańcy  
Wielkopolski, 
instytucje  i 
organizacje oraz  
specjaliści zajmujący 
się  przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie 

Zwiększenie  
dostępności do  
informacji nt.  
problematyki  
przemocy, zasobów  
wielkopolskich  itp. 

Czerwiec 
2017 – 
Listopad 
2018 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  (w 
ramach  otwartego  
konkursu ofert) 

31. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Specjalistyczne szkolenie 
dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Priorytet V. 1 i 3 Specjaliści działający 
w Wielkopolsce na 
polu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Podniesienie 
kompetencji 
zawodowych oraz 
wyższa jakość 
świadczonych usług 

II połowa 
2017 

Środki z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 
oraz Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 

 


