
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2016 roku 
 

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. Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w 
Rawiczu. 
 

Dostarczanie ulotek i 
publikacji  na temat 
zapobiegania zjawisku 
przemocy w rodzinie. 
Prowadzenie 
pogadanek ze 
słuchaczami na temat 
przemocy i sposobów 
szukania pomocy. 
 
 
 
 

Priorytet I 
Zadanie 2 

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 

2. Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w 
Koninie  

Pomoc psychologiczna 
młodzieży  poprzez 
wprowadzenie dyżuru 
psychologa –
klinicznego  raz w 

Priorytet III 
Pomoc ofiarom 
przemocy 

Młodzież mieszkająca w 
internacie 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w rodzinie. 
 
Zapoznawanie w 

1x 2godz. w 
tygodniu 
przez cały 
rok szkolny 

wolontariat 



 tygodniu. procedurami 
postępowania  w 
sytuacji kryzysowej. 

Udział w KONFERNCJI  
na temat przyczyn i 
źródeł przemocy w 
rodzinie 
organizowanej  przez 
Urząd Miejski w 
Koninie. 

Priorytet  II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawisk 
przemocy w 
rodzinie 

Nauczyciele  
WSCKZiU  

Dostarczenie wiedzy 
na temat źródeł i 
przyczyn przemocy w 
rodzinie. 

Maj 2016 r. bezkosztowo 

3 Wielkopolskie 
Samorządowe Centrum 
Kształcenia Zawodowego 
i Ustawicznego w 
Ostrowie Wielkopolskim 
 

Rozmowy 
indywidualne, wywiad 
ze słuchaczami. 

Priorytet I 
Monitorowanie 
problemu 
przemocy 

Wszyscy słuchacze 
ok. 230 osób 

Zdiagnozowanie 
ewentualnych 
przypadków 
występowania  
zjawiska przemocy w 
rodzinie. 

cały rok 
szkolny 

bezkosztowo  

4 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie 

Szkolenie nauczycieli 
rady pedagogicznej -   
Trudne sytuacje 
wychowawcze w klasie 
a efektywna 
współpraca z 
rodzicami 
(Zespół szkół w 
Brdowie). 

Priorytet V 
Zadanie 1 

Nauczyciele rady 
pedagogicznej 
Liczba odbiorców: 20 
 
 

pogłębienie wiedzy i 
udoskonalenie 
umiejętności 
warunkujące  
efektywne kontakty z 
rodzicami 

31.03.2016  

Szkolenie nauczycieli 
rady pedagogicznej -  
Profilaktyka 
postsuicydalna  

(Zespół Szkół w 
Brdowie). 

Priorytet V 
Zadanie 1 

Nauczyciele rady 
pedagogicznej 
Liczba odbiorców: 18 
 
 

Poszerzenie 
wiadomości na temat 
specyfiki zachowań 
samobójczych wśród 
młodzieży 

08.04.2016  

5 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Koninie 

Szkolenie nauczycieli 
rady pedagogicznej - 
Współczesne 
zagrożenia społeczne 
dzieci i młodzieży 
(Szkoła Podstawowa w 
Strzałkowie). 

Priorytet V 
Zadanie 1 

Nauczyciele Rady 
Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w  
Strzałkowie 
Liczba odbiorców: 39 

Zapoznanie 

nauczycieli z 

zagrożeniami 

współczesnego świata 

09.03.2016 

 



Szkolenie nauczycieli 
rady pedagogicznej - 
Trudne sytuacje 
wychowawcze w klasie 
a efektywna 
współpraca z 
rodzicami (SP Górki, SP 
Luboniek) 

Nauczyciele Rady 
Pedagogicznej Szkoły 
Podstawowej w  
Górkach i Szkoły 
Podstawowej w 
Lubońku 
Liczba odbiorców: 32 

Przygotowanie 
nauczycieli do 
współpracy z 
rodzicami w 
sytuacjach trudnych z 
wykorzystaniem 
rozwiązań 
systemowych i 
zgodnie z 
obowiązującymi 
regulacjami szkolnymi 

01.12.2016 

 

Kurs -  Rozwiązywanie 
konfliktów w szkole 

Zainteresowani 
nauczyciele szkół i 
placówek, 
Liczba odbiorców: 11 

Poszerzenie wiedzy o 
konfliktach oraz o 
sposobach 
zapobiegania temu 
zjawisku 

17.03.2016  

Kurs -Terapia tańcem Zainteresowani 
nauczyciele szkół i 
placówek, 
Liczba odbiorców: 15 
 
 

Zapoznanie kadry i 

doskonalenie 

umiejętności 

rozładowywania 

emocji trudnych u 

uczniów  

23.04.2016  

Warsztaty metodyczne 
Kurs -Zabawy z 
muzyką w praktyce 

Zainteresowani 
nauczyciele szkół i 
placówek, 
Liczba odbiorców: 20 
 

Zapoznanie kadry i 

doskonalenie 

umiejętności 

rozładowywania 

emocji trudnych u 

uczniów . 

 

02.03.2016  

  Warsztaty metodyczne 
Dziecko w krainie 
plastyki 
 

Priorytet V 
Zadanie 1 

Zainteresowani 
nauczyciele szkół i 
placówek, 
Liczba odbiorców: 18 

14.04.2016  

Warsztaty metodyczne 

Rozwiązywanie 

konfliktów w szkole 

Zainteresowani 
nauczyciele szkół i 
placówek, 

Liczba odbiorców: 18 

Poszerzenie wiedzy o 

konfliktach oraz o 

sposobach 

zapobiegania temu 

zjawisku. 

22.11.2016  



6 CDN Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Koninie 
 

„Informator o 
konińskich instytucjach 
wspierających szkołę 
 i rodzinę” 
(publikacja papierowa 
i elektroniczna) 

 
 

Priorytet III: 
Utworzenie i 
aktualizowanie 
wojewódzkiej 
bazy danych na 
temat adresów 
instytucji, 
organizacji 
pozarządowych 
świadczących 
pomoc dla rodzin 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 

Nauczyciele, uczniowie, 
rodzice/opiekunowie, 
instytucje, organizacje z 
rejonu konińskiego 

Nawiązywanie i 
podtrzymywanie 
współpracy między 
podmiotami 
odpowiedzialnymi w 
regionie za kreowanie 
i realizowanie działań 
na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

W trakcie 
realizacji. 
Informator 
ukaże się w 
2017 roku 

 

Wystawy tradycyjne 
„Jak być lepszym 
rodzicem”  i „Przemoc 
w rodzinie”  oraz e-
wystawa „Przemoc w 
rodzinie”. 

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Użytkownicy biblioteki: 
Nauczyciele, uczniowie, 
rodzice/opiekunowie 

Uświadamianie 
społeczeństwa na 
temat przemocy i jej 
skutków 
indywidualnych i 
społecznych 

Lipiec 2016 
Październik 
2016 

 

Zestawienia 
bibliograficzne: „Jak 
być lepszym rodzicem” 
oraz „Przemoc w 
rodzinie”.  

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Użytkownicy biblioteki : 
Nauczyciele, uczniowie, 
rodzice/opiekunowie 

Podniesienie 
świadomości 
społecznej w zakresie 
problematyki 
przemocy w rodzinie 

Lipiec 2016 
Październik 
2016 

 

Gromadzenie, 
promowanie i 
udostępnianie 
literatury z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Użytkownicy biblioteki : 
Nauczyciele, uczniowie, 
rodzice/opiekunowie 

Udostępnianie 
szeroko pojętej 
informacji i wiedzy na 
temat przemocy 

Cały rok  

7 CDN Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w Koninie 
Filia w Turku 

Szkolenie  „Próby 
samobójcze wśród 
młodzieży”. 

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

22 nauczycieli Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
dt. specyfiki 
zachowań 
samobójczych wśród  
młodzieży 

11.02.2016  

Szkolenie 
„Metamorfoza 
świadomości kobiety” 

 10 nauczycieli Podniesienie 
świadomości i wiedzy 

24.05.2016  



8 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Zagrożenia wieku 
dorastania. 
Cyberprzestrzeń i 
środki 
psychoaktywne” 
 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
 
Zadanie 1 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

nauczyciele 
 

Upowszechnienie 
wiedzy, nabycie 
kompetencji w 
zakresie 
rozpoznawania 
symptomów 
przemocy w obszarze 
komunikacji w 
rodzinie, szkole i 
środowisku ucznia.  
 
Przeciwdziałanie 
przemocy w 
środowisku. 
środowisku. 
 

05.01.2016 r. 

Koszt działania został 
pokryty przez szkołę 
zamawiającą szkolenie 
rady pedagogicznej 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Zagrożenia 
cyberprzestrzeni. 
Nowe uzależnienia” 

14.01.2016 r. 
17.02.2016 r. 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – „Jak 
rozmawiać z trudnym 
rodzicem? Zasady 
budowania dobrych 
relacji” 

03.02.2016 r. 
12.04.2016 r. 

9 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie 
 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Wspomaganie 
nauczycieli w 
organizacji spotkań z 
rodzicami” 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
 
Zadanie 1 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

nauczyciele 
 
 

Upowszechnienie 
wiedzy, nabycie 
kompetencji w 
zakresie 
rozpoznawania 
symptomów 
przemocy w obszarze 
komunikacji w 
rodzinie, szkole i 
środowisku ucznia.  
 
Przeciwdziałanie 
przemocy w 
środowisku. 

17.02.2016 r. 
01.03.2016 r. 
03.03.2016 r. 
07.03.2016 r. 
18.03.2016 r. 
31.03.2016 r. 
08.04.2016 r. 
12.04.2016 r. 
14.04.2016 r. 
06.04.2016 r. 
05.05.2016 r. 

Koszt działania został 
pokryty przez szkołę 
zamawiającą szkolenie 
rady pedagogicznej 
 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Zagrożenia 
cyberprzestrzeni” 



Konferencja – 
„Dopalacze a 
zagrożenie zdrowia i 
życia” 

Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Przemoc i agresja w 
szkole” 

  Szkolenie rady 
pedagogicznej – 
„Kategorie zagrożeń 
związanych z 
aktywnością dzieci i 
młodzieży w sieci” 

nauczyciele 

Upowszechnienie 
wiedzy, nabycie 
kompetencji w 
zakresie 
rozpoznawania 
symptomów 
przemocy w obszarze 
komunikacji w 
rodzinie, szkole i 
środowisku ucznia.  
 
Przeciwdziałanie 
przemocy w 
środowisku. 

06.06.2016 r. Koszt działania został 
pokryty przez szkołę 
zamawiającą szkolenie 
rady pedagogicznej 

10 CDN – Publiczna 
Biblioteka Pedagogiczna 
w Lesznie 
 

Organizacja wystawy 
książek na temat 
„Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie” 

Użytkownicy biblioteki. 
Nauczyciele szkół 
podstawowych, 
gimnazjów i szkół 
ponadgimnazjalnych. 

Październik 
2016 

bezkosztowo 

11 CDN – Publiczna 
Biblioteka Pedagogiczna 
w Lesznie 
 

Opracowanie 
i upowszechnienie 
zestawienia 
bibliotecznego książek 
i czasopism PBP 
Leszno na temat: 
„Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie” 

Październik 
2016 

bezkosztowo 

12 
  

Centrum Doskonalenia w 
Pile 
PBP w Pile 
 
 

Bezrobocie źródłem 
patologii społecznej - 
bibliografia 

Priorytet 2 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 

Użytkownicy PBP w Pile 
 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

Marzec 2016 

Środki własne 
 



 
 
 
 
 

Agresja i przemoc  w 
rodzinie - bibliografia 

rodzinie  Maj 2016 
 

Trudności 
wychowawcze dzieci 
pochodzących z rodzin 
dotkniętych 
bezrobociem - 
bibliografia 

Środki własne 

 Profilaktyka przemocy 
na łamach czasopism 
pedagogicznych - 
wystawa 

Wrzesień 
2016 

Rodzina dysfunkcyjna - 
bibliografia 

Listopad 
2016 

Dzieci z rodzin 
alkoholowych - 
bibliografia 

Listopad 
2016 

Odpowiedzialność – 
zajęcia 
biblioterapeutyczne 

Uczniowie Liceum 
Ekonomicznego w Pile 
25 osób 

Grudzień 
2016 

13 CDN w Pile  
PBP w Pile 
Filia w Chodzieży 

Wystawa: 
”Przeciwdziałanie 
przemocy  w rodzinie” 

Nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice 

Grudzień 
2016 



  Zestawienie 
bibliograficzne: 
”Przeciwdziałanie 
przemocy  w rodzinie” 

Priorytet 2  
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy 
w rodzinie 

Grudzień 
2016 

Środki własne 

14 CDN w Pile  
PBP w Pile 
Filia w Czarnkowie 

Wystawa w PPP w 
Czarnkowie „Rodzina 
w XXI wieku” 

Nauczyciele pracujący w 
PPP w Czarnkowie oraz 
rodzice odwiedzjący 
poradnię 

Upowszechnianie 
wiedzy nt. rodziny i 
przemocy domowej 

 

15 CDN w Pile  
PBP w Pile 
Filia w Trzciance 

Zajęcia edukacyjne – 
Jak się skutecznie 
komunikować?  

Uczniowie kl. I LO 
Ok. 20 osób 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

09.05.2016 

Wystawa – Stop 
przemocy w rodzinie 

Użytkownicy biblioteki 17.06-
07.10.2016 

Wystawa w PPP – 
Zaburzenia 
zachowania 

Nauczyciele i rodzice 
odwiedzający BP i PPP 

07.01-
15.04.2016 

Zestawienie 
bibliograficzne - 
Zaburzenia 
zachowania 

Nauczyciele i rodzice 
odwiedzający  BP i PPP 

Styczeń 2016 

Zestawienie 
bibliograficzne – 
Wzmocnienie 
bezpieczeństwa dzieci 
i młodzieży 

Priorytet 2 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Nauczyciele i rodzice 
odwiedzający BP i  PPP 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

Luty 2016 

Środki własne 



16 
 

CDN w Pile  
PBP w Pile 
Filia w Wągrowcu 

Wystawa: „Dziecko z 
opinią/orzeczeniem” 

Nauczyciele, pedagodzy 
i psycholodzy z powiatu 
wągrowieckiego 
 
Liczba odbiorców: 30 
 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

23.02.2016 

Wystawa: „Praca z 
dzieckiem ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

25.02.2016 

Wystawa: „Nowości 
dla sieci pedagogów i 
psychologów” 

2.03.2016 

Wystawa; „Radzenie 
sobie z trudnymi, 
prowokacyjnymi 
zachowaniami” 

9.03.2016 

Wystawa: „Rodzina – 
wsparciem dla 
dziecka” 

Użytkownicy Filii 
Wągrowiec -Liczba 
odbiorców: 40 

6.05.2016 

Wystawa: 
„(Re)socjalizacja 
nieletnich, szansą na 
odwrócenie ich losu” 

Priorytet 2 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Kuratorzy sądowi, 
pedagodzy, 
psycholodzy, 
wychowawcy, 
nauczyciele, asystenci 
rodzinni, pracownicy 
socjalni i 
funkcjonariusze policji. 
Liczba odbiorców: 50 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

1.12.2016 

Środki własne 



  Zestawienie 
bibliograficzne: 
„Zachowanie uczniów i 
nauczycieli w 
interakcjach 
wychowawczych” 

Użytkownicy Filii 
Wągrowiec 
 
Liczba odbiorców: 40 

8.03.2016 

Zestawienie 
bibliograficzne: „Praca 
z dzieckiem ze 
specjalnymi 
potrzebami 
edukacyjnymi” 

Użytkownicy Filii 
Wągrowiec 
 
Liczba odbiorców: 40 

16.05.2016 

Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Bez złości jest więcej 
radości” 

Uczniowie Specjalnego 
Ośrodka Szkolno-
Wychowawczego w 
Wągrowcu 
Liczba odbiorców: 20 
 

14.03.2016 

Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Bez złości jest więcej 
radości” 

Uczniowie Szkoły 
Podstawowej w 
Popowie Kościelnym 
 
Liczba uczestników: 20 

6.05.2016 

Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Kiedy ktoś odbiera Ci 
Twoją własność” 

Priorytet 2 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Dzieci przedszkolne w 
Zespole Szkół w Łeknie 
 
Liczba uczestników: 20 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
o zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

12.05.2016 

Środki własne 

Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Kiedy ktoś odbiera Ci 
Twoją własność” 

Uczniowie Zespołu Szkół 
w Łeknie 
 
Liczba uczestników: 20 

12.05.2016 

Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Bez złości jest więcej 
radości” 

Uczniowie Ośrodka 
Rehabilitacyjno- 
Edukacyjno- 
Wychowawczego w 
Wągrowcu 
 

30.05.2016 



Liczba uczestników: 10 

  Zajęcia 
biblioterapeutyczne: 
„Kto zabrał mój ser…?” 

Uczniowie 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego w 
Antoniewie 
 
Liczba uczestników: 10 

31.05.2016 

17 CDN w Pile  
PBP w Pile 
Filia w Złotowie 

Wystawa- 
Tydzień 
Przeciwdziałania 
Przemocy  
 
 
 
 
 

Użytkownicy Filii w 
Złotowie 

02.2016 

18 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, 11 
podmiotów 

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

I i II kwartał - 
wybór ofert 
przyznanie 
środków 
finansowych; 
realizacja 
oddziaływań 
do końca 
2016 roku 

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

19 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, 2 podmioty 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń 

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

20 Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 

Kontrola realizacji 
zadań 
wynikających z ustawy 
o 

I.2 Urzędy Gmin oraz OPS, 
3 podmioty 

Sprawdzenie 
prawidłowości 
realizacji zadań 

Cały rok W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora Realizacji 
Krajowego Programu 



Przemocy w Rodzinie przeciwdziałaniu 
przemocy 
w rodzinie 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

21 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 

22 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 

23 Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Opracowanie 
materiałów 
instruktażowych dla 
gmin i 
ośrodków pomocy 
społecznej w zakresie 
funkcjonowania 
zespołów 
interdyscyplinarnych, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 
pkt 1 
ustawy o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
(umieszczenie na 
stronie 
Wielkopolskiego 
Urzędu 
Wojewódzkiego, 
poinformowanie 
mailowo) 

I.2 Urzędy Gmin oraz OPS, 
261 podmiotów 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń 

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

24 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 

Szkolenie 
koordynatorów ds. 
przeciwdziałania 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek 

Podnoszenie 
kwalifikacji 

I, II, kwartał 
2016 rok 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 



 
 

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

25 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 
 
 

Udział w 
Ogólnopolskim 
Tygodniu Pomocy 
Ofiarom Przestępstw 

II.1 Kampania ogólnopolska Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

I kwartał 
2016 roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

26 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 
 
 

Udział w 
ogólnopolskim 
konkursie pn. 
„Policjant, który mi 
pomógł” 

II.1 Kampania ogólnopolska Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

III kwartał 
2016 

Ogólnopolskie Pogotowie 
dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie 

27 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu 
 

Szkolenie dla 
studentów 
seminarium 
duchownego w 
Poznaniu 

V.1 Studenci seminarium Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

I,II, III 
kwartał 2016 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

28 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 (raz 
w miesiącu) 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

29 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu  
 
 

Szkolenie policjantów 
oddziału prewencji 
KWP w Poznaniu z 
zakresu przemocy w 
rodzinie ,procedury 
Niebieska Karta, 
narzędzia szacowania 
ryzyka oraz pomocy i 
asysty kuratorowi przy 
odbiorze małoletnich 

V.1 Policjanci oddziału 
prewencji KWP w 
Poznaniu 

Podnoszenie 
kwalifikacji 

IV kwartał 
2016 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

30 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej, 

Inauguracja i realizacja 
kampanii społecznej 

V.1 Policjanci, członkowie 
grup roboczych, 

Podnoszenie 
świadomości, progu 

IV kwartał 
2016 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu, ROPS 



ROPS w Poznaniu  pn. „Telefon od 
sąsiada”. 

mieszkańcy woj. 
wielkopolskiego 

satysfakcji klienta 

31 Wydział Prewencji 
Komendy Wojewódzkiej 
Policji w Poznaniu  
 

Szkolenie kuratorów 
sądowych z zakresu 
współpracy przy 
sytuacjach 
przemocowych oraz 
odbioru małoletnich 

V.1 Kuratorzy sądowi Podnoszenie 
kwalifikacji 

IV kwartał 
2016 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

32 Biuro Kuratora 
Okręgowego wraz z 
Regionalnym Ośrodkiem 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Szkolenie 
warsztatowe: 
„Interwencja 
kryzysowa wobec osób 
zagrożonych 
samobójstwem” 

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

Kuratorzy sądowi 
(35 osób) 

Wzmocnienie 
kompetencji 
kuratorów sądowych 
pracujących w 
środowiskach 
dotkniętych lub 
zagrożonych 
przemocą  

13-
14.12.2016 

Środki z Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej oraz 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego 
(18 750,00 zł) 

33 Biuro Kuratora 
Okręgowego oraz 
Fundacja PCPS – 
Poznańskie Centrum 
Profilaktyki Społecznej 

III konferencja 
wielkopolska 
„Interwent skuteczny 
wobec przemocy” 

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

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

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
pracujących w 
obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

29.11.2016r. Środki własne 

34 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 
 

Projekt „Kampania 
społeczna – 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w rodzinie” 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawisk 
przemocy w 
rodzinie 

Mieszkańcy 
Wielkopolski 

Projekt zakładał 

przeprowadzenie 

regionalnej kampanii 

społecznej w 

Województwie 

Wielkopolskim, która 

miała na celu 

zapobieganie 

zjawisku przemocy w 

rodzinie poprzez 

profilaktykę 

uświadamiającą 

zarówno otoczeniu 

ofiary, jak i samemu 

09-12.2016 83 750,00 zł 
 
Projekt finansowany ze 
środków Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i Polityki 
Społecznej. 



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.  

35 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 
 

Przeprowadzenie 
kampanii  społeczno-
edukacyjnej  
dotyczącej 
problematyki  
przemocy w rodzinie, 
w tym  aktualizowanie,  
upowszechnianie  i 
administrowanie  
regionalną stroną 
internetową  o 
przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy   - 
projekt pt. 
„Wielkopolska 
kampania 
informacyjna na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
www.przemoc.edu.pl” 

II.2 Mieszkańcy  
Wielkopolski, instytucje  
i organizacje oraz  
specjaliści zajmujący się  
przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie: 
- prowadzenie portalu 
www.przemoc.edu.pl 
(17 264 odwiedzin 
strony) 
- 20 spotkań 
dydaktycznych dla 
specjalistów z obszaru 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
(177 osób) 
 

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

16.05.2016-
30.11.2016 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  (w 
ramach  otwartego  
konkursu ofert) w 
wysokości 29 425,00 zł 

36 Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Ogólnopolska 
Konferencja 
Suicydologiczna pt. 
„Zachowania 

V.1 Przedstawiciele 
instytucji integracji  
społecznej oraz 
medycyny (202 osoby) 

Podniesienie 
kwalifikacji służb 
działających na rzecz 
wsparcia osób 

19 
października 
2016 roku 

Środki Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego 
(4 980,00 zł) 



samobójcze młodzieży 
w II dekadzie XXI w.” 
zrealizowana we 
współpracy z Katedrą 
Nauk Społecznych 
Uniwersytetu 
Medycznego im. 
Karola 
Marcinkowskiego w 
Poznaniu 

doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  świadczonych 
usług. 

 


