
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2017 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. 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 2017 środki własne 

szkolenie Pracownicy 
pedagogiczni placówki  
( wychowawcy i 
nauczyciele) - 48 

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

W ramach realizacji 
programu 
profilaktycznego oraz 
wychowawczego 
szkoły nauczyciele 
prowadzili rozmowy 
diagnozujące ze 
słuchaczami oraz 
przekazywali  
informacje dotyczące 

Priorytet I 
Zadanie 2 

Słuchacze  
WSCKZiU  
w Rawiczu – 188 osób. 

 Podniesienie 
poziomu 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy  i 
możliwościach 
wsparcia. 

cały rok 2017  działania bezpłatne 



zasad funkcjonowania 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie.  
W szkole 
rozmieszczane były 
informacje dotyczące 
możliwości 
poszukiwania pomocy 
dla ofiar przemocy. 
Nauczyciele WSCKZiU 
w Rawiczu w ramach 
przedmiotów 
zawodowych poruszali 
zagadnienia dotyczące 
występowania 
zjawiska przemocy i 
sposobach jego 
przeciwdziałania.  
 

3.  Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Gnieźnie 
 
Wojewódzki Szpital 
dla Nerwowo i 
Psychicznie Chorych 
„Dziekanka” 
 
Powiatowa Stacja 
Sanitarno - 
Epidemiologiczna 

Organizacja 
konferencji 
poświęconej 
zagadnieniom depresji 
w ramach Światowego 
Dnia Depresji 
„Depresja – 
porozmawiajmy o 
niej”: 
-wykład lekarza 
psychiatry na temat 
przyczyn, cech 
charakterystycznych 
dla depresji 
-prezentacja 
najczęściej 
wykorzystywanych 
rodzajów terapii 
zajęciowej w leczeniu 
depresji 
-wystawa prac 

Priorytet I 
 

Uczniowie/nauczyciele 
Centrum 
 
Uczniowie szkół 
średnich miasta i 
powiatu 
 

1.Wspieranie 
wszystkich  działań 
na rzecz środowiska 
osób doznających 
przemocy w 
rodzinie. 
2.Upowszechnianie 
pozytywnych postaw 
wobec osób 
doznających 
przemocy w 
rodzinie. 
3.Podniesienie 
świadomości w 
zakresie celowości 
podejmowania 
działań na rzecz 
drugiego człowieka, 
w tym również 
doznającego 
przemocy w 

październik 2017 Środki własne 



plastycznych i 
rękodzieła pacjentów 
Wojewódzkiego 
Szpitala dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych 
„Dziekanka”.  
 

rodzinie. 
4.Integracja 
społeczna ze 
środowiskiem 
lokalnym. 
 

4. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Gnieźnie 
 
Specjalny Ośrodek 
Szkolno-
Wychowawczy Nr 2 w 
Gnieźnie 
 
 

Wykład psychologa na 
temat profilu rodziny 
dotkniętej przemocą: 
 
-przyczyny stosowania 
przemocy w rodzinie 
-kto jest sprawcą, a 
kto ofiarą przemocy 
-jakie rodzaje 
przemocy  są 
najczęściej stosowane 
w rodzinach 
-gdzie należy szukać 
pomocy w przypadku 
przemocy w rodzinie 
 

Priorytet II 
 

Dzieci i młodzież ze 
Specjalnego Ośrodka 
Szkolno- 
Wychowawczego nr 2 
 
Uczniowie/nauczyciele 
Centrum 
 

1.Wspieranie 
wszystkich  działań 
na rzecz środowiska 
osób doznających 
przemocy w rodzinie 
2.Upowszechnianie 
pozytywnych postaw 
wobec osób 
doznających 
przemocy w rodzinie 
3.Podniesienie 
świadomości w 
zakresie celowości 
podejmowania 
działań na rzecz 
drugiego człowieka, 
w tym również 
doznającego 
przemocy w rodzinie 
4.Integracja 
społeczna ze 
środowiskiem 
lokalnym 
5.Kształtowanie 
pozytywnych postaw 
młodzieży wobec 
osób potrzebujących 
6.Uwrażliwienie na 
potrzeby drugiego 
człowieka 
 

maj 2017 Środki własne 

5. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 

Wdrażanie do 
realizacji zadań 
zawartych w 

Priorytet I 
 

Uczniowie szkoły i ich 
rodziny 
 

1.Edukacja w 
zakresie 
przełamywania 

cały rok 2017 środki własne 



Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Gnieźnie 
 
 

Programie 
wychowawczym 
Centrum: 
-ulotki na temat 
przemocy w rodzinie 
-umieszczenie na 
terenie Jednostki 
informacji gdzie 
szukać pomocy w 
przypadku pojawienia 
się przemocy w 
rodzinie 
-diagnozowanie 
środowiska 
rodzinnego 
-dostrzeganie 
wszystkich 
symptomów 
przemocy 
-udzielenie wsparcia i 
pomocy 

barier wobec osób 
potrzebujących 
pomocy 
2.Wspieranie 
organizacji i 
instytucji i  
działających na rzecz 
środowiska osób 
doznających 
przemocy 
3.Upowszechnianie 
pozytywnych postaw 
wobec osób 
doznających 
przemocy w rodzinie 
4.Upowszechnianie 
różnych form 
spędzania czasu 
wolnego 
5.Zapobieganie 
izolacji społecznej, 
integracja ze 
środowiskiem 
lokalnym 
6.Promowanie i 
wspieranie 
wdrażania zadań 
zawartych w  
Programie 
wychowawczym 
7.Podniesienie 
świadomości i 
odpowiedzialności 
za jakość własnego 
życia 
8.Podniesienie 
poziomu wiedzy i 
umiejętności osób 
wspierających osoby 
doznające przemocy 
w rodzinie. 



6. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Koninie 
 
 

Cotygodniowy dyżur 
psychologa –doraźne 
konsultacje i 
długotrwała pomoc 
psychologiczna. 

Priorytet III  Młodzież zamieszkała 
w internacie, 

1.Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
rodzinie.  
2.Zapoznawanie w 
procedurami 
postępowania w 
sytuacji kryzysowej 
3.Przeciwdziałanie 
przemocy .  
4. Budowanie 
poczucia własnej 
wartości 
 

Cały rok Brak kosztów 

Udzielanie konsultacji 
i porad przez 
psychologa 
(nauczyciela 
przedmiotu 
Psychologia i 
jednocześnie 
pracownika Poradni 
Psychologiczni –
Pedagogicznej. 

Priorytet III Uczniowie i słuchacze 
WSCKZiU w Koninie 

1.Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
rodzinie.  
2.Zapoznawanie w 
procedurami 
postępowania w 
sytuacji kryzysowej 
3.Przeciwdziałanie 
przemocy .  
4. Budowanie 
poczucia własnej 
wartości. 
 

Cały rok Brak kosztów 

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

Priorytet II Nauczyciele 
Uczniowie i słuchacze 
WSCKZiU w Koninie 

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

Cały rok Koszty przejazdu i 
delegacji.  
Budżet własny .  

7. Wielkopolskie 
Samorządowe 

Rozmowy 
indywidualne, wywiad 

Priorytet I  
 

Wszyscy słuchacze  
ok. 230 osób  

Zdiagnozowanie 
ewentualnych 

Cały rok szkolny  
 

Bez kosztów  
 



Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Ostrowie 
Wielkopolskim  
 

 

ze słuchaczami  
 

przypadków 
występowania 
zjawiska przemocy w 
rodzinie  
 

8. Wielkopolskie 
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 

Nauczyciele 
Liczba odbiorców: 10 

Podniesienie 
świadomości oraz 
nabycie kompetencji 
w zakresie 
rozpoznawania 
symptomów 
przemocy 
 

Wrzesień 2017 rok Środki własne 

9. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Kaliszu  
 
 
 

Kurs: Akademia 
Mediacji 

Priorytet  V 
 

nauczyciele/ 20 Podniesienie 
poziomu 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia. 
Podniesienie 
kompetencji 
nauczycieli, 
dyrektorów. 
Poszerzenie wiedzy 
o agresji i przemocy 
oraz o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 

20.01-18.02.2017 4250,00 wpłaty 
uczestników,  
 

Warsztaty:  Skrzynka z 
narzędziami, czyli 
różne sposoby na 
trudne zachowania 
dziecka 

nauczyciele/ 74 11.10.2017 
21.11.2017 

2405,00 wpłaty 
uczestników,  
 

Mediacja w szkole 
jako forma 
rozwiązywania 
konfliktów 

nauczyciele/ 65 17.01.2017  
15.05.2017 
16.05.2017 
17.05.2017 

4300,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Gry psychologiczne. 
Jak radzić sobie w 
kontakcie z trudnym 
uczniem lub 
rodzicem? 

nauczyciele/ 55 29.11.2017 1040,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinasowanie szkół  
 

 nauczyciele/ 17 17-18.03.2017 1360,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 



Lekcje wychowawcze - 
sposób na idealną 
klasę 

nauczyciele/ 26  1430,00  

Drużyna marzeń - gry i 
zabawy interakcyjne 
wspierające proces 
wychowawczy 

nauczyciele/ 23 10.01.2017 300,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 

Metoda interwencji 
wychowawczej w 
pracy z uczniem z 
zaburzeniami 
zachowania  

nauczyciele/ 11 23.03.2017 550,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Może być inaczej, czyli 
o różnorodnych 
formach współpracy z 
rodzicami w szkole 

nauczyciele/ 16 16.03.2017 640,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Action Learning -  
metoda zespołowego 
rozwiązywania 
problemów 
edukacyjnych i 
wychowawczych 

nauczyciele/ 50 6.04.2017 
21.03.2017 

2080,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Psychologiczne 
mechanizmy 
powstawania, 
eskalacji i 
rozwiązywania 
konfliktów 

nauczyciele/ 28 22.03.2017 1120,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Kształtowanie postaw 
- wychowanie do 
wartości. 

nauczyciele/ 19 25.04.2017 760,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Przyjaciele Zippiego - 
międzynarodowy 
program promocji 
zdrowia psychicznego 
dzieci 
 

nauczyciele/ 38 16.09.2017 
4.10.2017 
11.10.2017 

2750,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 



konferencja: Strategie 

wychowawczo-

profilaktyczne w 

szkole 

nauczyciele, 
dyrektorzy/ 84 

06.09.2017 4100,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
środki własne 

konferencja: 

Bezpieczna szkoła - 

nauczyciel wobec 

zachowań 

agresywnych i 

autoagresji ucznia 

nauczyciele, 
dyrektorzy/ 
nauczyciele, 
dyrektorzy/65 

25.10.2017 3100,00 wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie 
szkół, 
 

Konferencja: Program 
wychowawczo-
profilaktyczny szkoły i 
placówki w świetle 
nowych przepisów 
prawa oświatowego 

nauczyciele, 
dyrektorzy/ 210 

11.09.2017 
24.05.2017 
 

0,00 wpłaty 
uczestników 

Konferencja: Mediacje 
w szkole - tworzenie 
dobrego klimatu nauki 
i wychowania 

Nauczyciele, 
dyrektorzy/78 

18.09.2017 999,99 Krajowa Rada 
Radców Prawnych  

Seminarium: Pedagog 
przy tablicy - 
wspieranie procesów 
wychowawczych i 
profilaktycznych w 
szkole 
 

nauczyciele/13 15.02.2017 0,00 wpłaty 
uczestników  

10. 
 
 
 

Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Lesznie 
 
 
 
 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 
„Zagrożenia 
cyberprzestrzeni. 
Zagrożenia wieku 
dorastania” 

Priorytet V 
 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Wypracowanie 
modeli wsparcia dla 
nauczycieli w 
zakresie 
przeciwdziałania i 
zapobiegania 
przemocy w rodzinie 
 

  
19.01.2017 

 
Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 
 
 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 
„Nie bądź małpą, bądź 
sobą” –

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

 
11.04.2017 

Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 



przeciwdziałanie 
naśladownictwu w 
sytuacji 
samookaleczeń  
 

 
 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 
„Współpraca z 
rodzicami w procesie 
nauczania i 
wychowania” 
 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

30.10.2017 Środki własne, wpłaty 
uczestników,  

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej  
„Pomoc 
psychologiczno-
pedagogiczna” 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
 

 
29.11.2017 

Środki własne, wpłaty 
uczestników,  

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej 
„Zagrożenie wieku 
dorastania.” 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
 

06.12.2017 Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 

Szkolenie Rady 
Pedagogicznej  
„Zagrożenia w 
internecie. 
Cyberprzemoc.” 
 
 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

07.11.2017 Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 

Seminarium 
„Dopalacze- objawy, 
zatrucia i skutki 
uboczne zażywania 
dopalaczy 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
 

28.02.2017 Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 



Konferencja 
Profilaktyka i 
wychowanie w szkole 
(program 
profilaktyczno-
wychowawczy) 
 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 

11.09.2017, 
13.11.2017,  
 

Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 

Warsztat metodyczny 
Bezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży w szkole. 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 

Rozpoznawanie 
symptomów 
przemocy w 
środowisku. 
Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
 

26.10.2017 Środki własne, wpłaty 
uczestników, 
dofinansowanie szkół 

11. CDN w Lesznie 
Publiczna Biblioteka 
Pedagogika w Lesznie 

Organizacja wystawy 
książek na książek na 
temat: 
„Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie” 

Priorytet II 
 

Użytkownicy biblioteki. 
Nauczyciele różnych 
szkół, uczniowie, 
rodzice 

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

grudzień 2017 Bez kosztów 

Opracowanie i 
upowszechnianie 
zestawienia 
bibliograficznego na 
temat 
„Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie” 

Użytkownicy biblioteki. 
Nauczyciele różnych 
szkół, uczniowie, 
rodzice 

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

grudzień 2017 Bez kosztów 



środowisku. 

12. Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile 
Publiczna Biblioteka  
w Pile 
 

Przemoc w rodzinie – 
wystawa 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki 
pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Listopad 2017 Środki własne 

Współpraca z 

kuratorami 

rodzinnymi 

Priorytet III 

 

Zespół kuratorów 

rodzinnych przy Sądzie 

Rejonowym w Pile 

10 – nadzory kuratora 

społecznego 

Współpraca z 

podmiotami 

działającymi na rzecz 

rodzin z problemem 

przemocy 

wg potrzeb bezkosztowo 

Przemoc w rodzinie - 

bibliografia 

Priorytet II 
 

Czytelnik biblioteki 

pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Styczeń 2017 Środki własne 

Pedagogika rodziny - 

bibliografia 

Priorytet II 
 

Oferta doskonalenia 

CDN w Pile 

10 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Luty 2017 Środki własne 

Dorosłe dzieci 

alkoholików - 

bibliografia 

Priorytet II 
 

Czytelnik biblioteki 

pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Marzec 2017 Środki własne 

13. CDN w Pile PBP w Pile 
Filia w Chodzieży 
 
 
 

 Przemoc w rodzinie w 
świadomości 
społecznej - wystawa                                        

Priorytet II              Czytelnicy biblioteki Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w rodzinie 
 

Październik 
2017 

środki własne 



Przemoc w rodzinie w 
świadomości 
społecznej - 
zestawienie 
bibliograficzne 
 

Priorytet II  Czytelnicy biblioteki Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w rodzinie 

Październik 
2017 

środki własne 

14. 
 

CDN w Pile PBP w Pile 
Filia w Czarnkowie 
 

Wystawka w lokalu 
biblioteki i TZB 
"Przemoc wobec 
starszych" oraz 
informacja nt. 
kampanii społecznych 
dotyczących przemocy 
 

Priorytet III  Czytelnicy biblioteki 
pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

Styczeń 2017 Środki własne 

Zajęcia edukacyjne - 
"Porozumienie bez 
przemocy" 

Priorytet II Uczniowie z Zespołu 
Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 
Czarnkowie (5 lekcji) 
116 uczniów - 2 
nauczycieli 
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

18.05.2017 Środki własne 

Wystawka w lokalu 
biblioteki i TZB 
"Przemoc wobec 
kobiet" oraz 
informacja nt. 
kampanii społecznych 
dotyczących przemocy 
 

Priorytet III  Czytelnicy biblioteki 
pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

Maj 2017 Środki własne 

Wystawka w PPP w 
Czarnkowie 
"Cyberprzemoc" 

Priorytet III  Pracownicy PPP w 
Czarnkowie oraz 
rodzice odwiedzający 
poradnię 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Wrzesień- listopad 
2017 

Środki własne 

Wystawka w lokalu 
biblioteki i TZB 
"Przemoc wobec 
dziecka – 

Priorytet III  Czytelnicy biblioteki 
pedagogicznej 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w i 

Październik 2017 Środki własne 



zapobieganie i 
zwalczanie" oraz 
informacja nt. 
kampanii społecznych 
dotyczących przemocy 
 

możliwościach 
wsparcia  

15. CDN w Pile PBP w Pile 
Filia w Trzciance 
 

Emocje ujawnione - 
wystawa 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki  Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

08.05-02.07.2017 środki własne 
 

Emocje ujawnione – 
zestawienie 
bibliograficzne 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki  
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Czerwiec 2017 środki własne 
 

Dzieci krzywdzone-
zagrożenia 
współczesnego 
dzieciństwa - wystawa 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki  
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

05.07-04.09.2017 środki własne 
 

Cyberprzemoc – 
wystawka w PPP 

Priorytet II 
 

Nauczyciele, rodzice i 
dzieci korzystający z 
PPP 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Październik 2017 środki własne 
 

16. CDN w Pile PBP w Pile 
Filia w Wągrowcu 
 

Wystawa: 
„Przeciwdziałanie 
przemocy” 

Priorytet II 
 

Nauczyciele i uczniowie 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego w 
Antoniewie. Liczba 
odbiorców: 30 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

11.05.2017-
18.05.2017 

środki własne 
 



Wystawa: „Wolni od 
uzależnień”  

Priorytet II 
 

Użytkownicy BP i PPP w 
Wągrowcu. Liczba 
odbiorców: 40 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

24.03.2017 środki własne 
 

Policyjny Konkurs 
Filmowy: „Wolni od 
uzależnień” – praca w 
jury 

Priorytet II 
 

Uczniowie 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego w 
Antoniewie. Liczba 
odbiorców: 10 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

8.06.2017 środki własne 
 

Ogólnopolski Konkurs 
Filmowy: „Po drugiej 
stronie życia” – praca 
w jury 

Priorytet II 
 

Uczniowie 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego w 
Antoniewie. Liczba 
odbiorców: 40 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

22.05.2017 środki własne 
 

Zajęcia czytelnicze: 
„Co jest dla nas 
ważne?” 

Priorytet II 
 

Uczniowie 
Młodzieżowego 
Ośrodka 
Wychowawczego w 
Antoniewie. Liczba 
odbiorców: 10 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

18.01.2017 środki własne 
 

17. 
 

CDN w Pile PBP w Pile 
Filia w Złotowie 
 

Wystawa-  
Bici biją – Światowy 
Dzień Sprzeciwu 
Wobec Bicia Dzieci   

Priorytet II 
 

Użytkownicy Filii w 
Złotowie 
 Wszyscy 
zainteresowani 

Podniesienie 
świadomości o 
przemocy fizycznej 
oraz psychicznej 
wobec dzieci, 
propagowanie 
literatury fachowej  
 

Kwiecień/maj 
 2017 

Środki własne 

Wystawa- Wartości w 
życiu rodziny 

Priorytet II 
 

Użytkownicy Filii w 
Złotowie 
 Inni zainteresowani z 
PPPP 

Podniesienie 
świadomości o 
istniejącej przemocy 
psychicznej w 

Maj 2017 Środki własne 



rodzinach 
 

Wystawa- Przemoc  
nie jest oznaką siły 
lecz słabości 

Priorytet II 
 

Użytkownicy Filii w 
Złotowie 
Wszyscy 
zainteresowani 

Ukazanie zjawiska 
przemocy fizycznej 
oraz psychicznej 
wobec dzieci, 
propagowanie 
literatury fachowej 
 

Listopad 2017 Środki własne 

Wystawa- Co wiemy i 
czeho musimy się 
dowiedzieć. 
Cyberprzemoc. 

Priorytet II Czytelnicy i 
odwiedzający PPPP 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 

Listopad 2017 Środki własne 

18. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
Fundacja Dajemy 
Dzieciom Siłę  

Szkolenie Priorytet V 
 
 

nauczyciele przedszkoli 
i szkół podstawowych 

- rozpoznawanie 
symptomów 
krzywdzenia dzieci, 
sposoby i kierunki 
podejmowanych 
interwencji 

20.01.2017 
24.02.2017 

koszt własny 

19. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
Wydział Prewencji 
KWP 
 
 

Targi Edukacyjne 
konferencje, 
warsztaty 

Priorytet V 
 

nauczyciele i młodzież 
szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych 

- podejmowanie 
działań na rzecz 
bezpieczeństwa, 
prezentacja działań 
opracowanych w 
ramach programu 
Obserwatorium 
zagrożeń dla ludzi 
młodych 
TE01 Kierunki 
profilaktyki poprzez 
pryzmat programu 
„profilaktyka i Ty”63 
nauczycieli, 83 
uczniów 
TE08 Edukacja dla 
bezpieczeństw! 

24. III.2017 koszt własny 



Dobra odpowiedź; 
54 nauczycieli 
 

20. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
UAM 
 

kurs doskonalący 
 
seminarium 

Priorytet V 
 

 nauczyciele wszystkich 
typów szkół 

- zapewnienie 
bezpieczeństwa 
dzieciom i młodzieży 
 
S16 Współistnienie 
różnorodności we 
współczesnej szkole 
 

 
14.11.2016 – 
5.06.2017 

wpłaty uczestników 

21. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
 
Poradnia PP Wrocław 
 

konferencja Priorytet V 
 

nauczyciele klas 4-6, 
pedagodzy 

- zapobieganie 
przemocy seksualnej 
wobec dzieci  
K20 Seksualność 
dziecka – wiedzieć, 
rozumieć, 
rozmawiać; 31 
nauczycieli 
 

 
4.04.2017 

wpłaty uczestników 

22. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
Centrum Pozytywnej 
Edukacji w Warszawie 

seminarium Priorytet V 
 

nauczyciele przedszkoli 
i szkół podstawowych  

- metody i sposoby 
pracy z dzieckiem w 
zakresie budowania 
odporności 
emocjonalnej 
S03  Przyjaciele 
Zippiego 
 

23.10 2016 – 6.06. 
2017 

wpłaty uczestników 

23. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
w oparciu o autorski 
program Nady 
Ignjatović Savić 
 

Kurs   Priorytet V 
 

nauczyciele -
wychowawcy pracujący 
w szkole podstawowej i 
gimnazjum 

DP07 Strażnicy 
Uśmiechu – 
przygotowanie do 
realizowania 
programu 
profilaktycznego 

Gr.1 25-26.02.2017 
Gr. 28-29.10.2017 

wpłaty uczestników 

24. Ośrodek 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 

Kurs  Priorytet V 

 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy i 

DP03 Program 
promocji zdrowia i 
profilaktyki 

Gr. 1 30.09.2017, 
01.10.2017;  
Gr 2.0 9-10.12. 

wpłaty uczestników 



Poznaniu 
 
w oparciu o autorski 
program Sylwii 
Wierzchowskiej i 
Elżbiety Nerwińskiej 
 

psycholodzy pracujący 
z dziećmi w wieku 8-12 
lat 

uniwersalnej: 
Apteczka pierwszej 
pomocy 
emocjonalnej  

2017 

25. PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zestawienia 
bibliograficzne na 
stronie www 
Książnicy,  
np.: Przemoc w 
rodzinie Wybór 
książek z PBP w 
Kaliszu za lata 2015-
2017, 
 

Priorytet II  Czytelnicy biblioteki,  
osoby potrzebujące 
pomocy 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy 
 i możliwościach 
wsparcia 

Cały rok Środki własne 

Kampania 
informacyjna – 
wystawy książek (5 
wystaw) , promocja 
literatury na stronie 
www Książnicy i 
Facebooku 

Priorytet II  
 

Nauczyciele, uczniowie, 
studenci Kalisza i 
powiatu kaliskiego 
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy  
i możliwościach 
wsparcia , 

zwiększenie 
dostępności do 
informacji  
o problemie  
 

 

Cały rok Środki własne 

Nawiązanie 
współpracy z 
Wydziałem Prewencji 
Komendy Miejskiej w 
Kaliszu – szkolenie 
poprowadzi 
pracownik wydziału 
prewencji 
 

Priorytet II  Spotkanie w sieci, 
nauczyciele 
bibliotekarze szkół 
Kalisza i powiatu – 35 
osób 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy.  
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób 
dotkniętych 
problemem 
przemocy w rodzinie 

Marzec 2017 Środki własne 

Ekspozycja  – nowości 
książkowe dotyczące 
zjawiska przemocy w 

Priorytet II  Ekspozycja w 
wypożyczalni 

Upowszechnianie 
literatury na temat 
problemu przemocy 

Wrzesień 2017 Środki własne 



rodzinie 
 

Kampania 
informacyjna – druki, 
ulotki, broszury 
dostarczane przez 
Wydział Prewencji w 
Kaliszu 
 

Priorytet II  Eksponowanie  
w wypożyczalni  
i miejscach 
ogólnodostępnych 
Książnicy 

Wzrost świadomości  
i wiedzy o zjawisku,  
zwiększenie 
dostępności do 
informacji o 
problemie 

Wrzesień 2017 Środki własne 

26. PBP Książnica 
Pedagogiczna w 
Kaliszu, Filia w 
Jarocinie 
 
 

Kampania 
informacyjno-
edukacyjna. 
Informacja o 
instytucjach i 
organizacja pomocy i 
wsparcia na terenie 
Miasta i Gminy Jarocin 
–telefony alarmowe, 
telefony zaufania 
 

Priorytet II Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, studenci i 
inni odwiedzający 
bibliotekę 
 

Promowanie 
wartości rodzinnych 
i wychowania bez 
przemocy, 
Wzrost wiedzy i 
świadomości o 
zjawisku, 
Zwiększenie 
dostępności do 
informacji o 
problemie 
 

Cały rok Środki własne 

Udział w społecznych 
kampaniach 
edukacyjno-
informacyjnych 
poprzez 
- wystawy książek, 
„Stop przemocy w 
rodzinie” 
 - promocja literatury 
na temat przemocy w 
rodzinie  i 
przeciwdziałania 
przemocy na stronie 
biblioteki i Facebooku, 
- zestawienia 
bibliograficzne 
materiałów 
dotyczących zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Priorytet I Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, uczestnicy 
kampanii 
 

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

Cały rok 
 

Środki własne 



dla szkól 
 

27. PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu  
Filia W Ostrowie 
Wlkp. 
 

Gromadzenie i 
promowanie literatury 
na temat przemocy w 
rodzinie, zestawienia 
bibliograficzne. 
Wystawki. 

Priorytet II Osoby zainteresowane 
tematem przemocy w 
rodzinie, nauczyciele, 
studenci, pedagodzy 
szkolni. 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy na temat 
przemocy w rodzinie 
i możliwościach jej 
przeciwdziałania. 
 

Cały rok Środki własne 

28. PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu  
Filia w Ostrzeszowie 
 

Wystawki 
okolicznościowe 
dotyczące przemocy  
w rodzinie 
 
 
 

Priorytet II  
zad.1 
 
 

Nauczyciele, studenci, 
uczniowie, czytelnicy 
biblioteki 
 

Zwrócenie uwagi na 
problem przemocy, 
przypomnienie o 
tym zjawisku, 
 

Cały rok 
 

Środki własne 

Promocja literatury 
dotyczącą tematu 
przemocy w rodzinie 
 

Priorytet II  
zad.1 
 

Nauczyciele, studenci, 
uczniowie, czytelnicy 
biblioteki 
 

Upowszechnienie 
wiedzy 
 

Cały rok 
 

Środki własne 

Zestawienie 
bibliograficzne na 
powyższy temat 
 

Priorytet II  
zad.1 
 

Nauczyciel szkoły 
podstawowej 

Cel informacyjny Maj 2017 Środki własne 

29. PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu  
Filia w Kępnie 

zakup i promocja 
literatury z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
 

Priorytet II  użytkownicy biblioteki  
 

udostępnianie 
szeroko pojętej 
informacji i wiedzy 
na temat przemocy  

cały rok Środki własne 

- zestawienie 
bibliograficzne z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie: 
„Rodzina partnerska - 
przemoc”, „Przemoc 
domowa”  
- zestawienie 
bibliograficzne 
„Przemoc w rodzinie” 

Priorytet II  nauczyciele, 
wychowawcy, studenci  
 

wspomaganie 
dokształcania i 
samodoskonalenia 

od kwietnia 2017 r. Środki własne 



umieszczone na 
stronie internetowej 
biblioteki 
 

wystawki nowości z 
zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
w siedzibie biblioteki 
 

Priorytet II  użytkownicy biblioteki  
 

udostępnianie 
szeroko pojętej 
informacji i wiedzy 
na temat przemocy  
 

cały rok Środki własne 

30.  PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu  
Filia w Krotoszynie 
 

Gromadzenie i 
promowanie literatury 
na temat przemocy w 
rodzinie, zestawienia 
bibliograficzne. 
 

Priorytet II Osoby zainteresowane 
tematem przemocy w 
rodzinie, nauczyciele, 
studenci, pedagodzy 
szkolni. 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy na temat 
przemocy w rodzinie 
i możliwościach jej 
przeciwdziałania 
 

Cały rok Środki własne 

31. PBP Książnica 
Pedagogiczna im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu  
Filia w Pleszewie 
 

Wystawki nowości 
dotyczące zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Priorytet II Użytkownicy biblioteki Upowszechnianie 
literatury na temat 
problemu przemocy 

Cały rok Środki własne 

32. PBP w Poznaniu 
Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna       
w Poznaniu  
Filia w Gnieźnie  

Zajęcia z elementami 
biblioterapii, 
zajęcia edukacyjne 
 

Priorytet II 
 

Uczniowie szkoły 
podstawowej, 
gimnazjum 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
sposobach jej 
przeciwdziałania 
 

październik (10 
zajęć) 
grudzień  
(2 zajęcia) 

środki własne 

Utworzenie na stronie 
internetowej 
biblioteki zakładki  
Przemoc w rodzinie – 
warto wiedzieć. 
Publikowanie nowości 
i zestawień 
bibliograficznych. 
 
 

Priorytet II  
Zadanie 1  
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, studenci, 
rodzice, czytelnicy  
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia  
 

przez cały 2017 
 

środki własne 



Udział w kampaniach 
edukacyjno-
informacyjnych 
poprzez 
rozpowszechnianie 
zestawień 
bibliograficznych, 
organizowanie 
wystaw książek , 
linkowanie artykułów 
oraz materiałów 
edukacyjnych. 

 

Priorytet II, III Nauczyciele pracujący z 
dziećmi dotkniętymi 
problemem przemocy 
w rodzinie,  
nauczyciele pracujący z 
rodzicami dotkniętymi 
problemem przemocy 
w rodzinie,  
osoby zainteresowane 
problemem przemocy 
w rodzinie  

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy.  
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób 
dotkniętych 
problemem 
przemocy w rodzinie  

cały rok 
wg kalendarza 
kampanii 
społecznych  
 

środki własne 

33. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna       
w Poznaniu 
 Filia w 
Międzychodzie 

Kampania 
informacyjna  dot. 
przemocy w rodzinie -        
wystawy materiałów 
bibliotecznych, 
zestawienia 
bibliograficzne, 
promocja literatury na 
stronie www 
 

Priorytet II 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, czytelnicy 
biblioteki, osoby 
potrzebujące pomocy 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

cały rok środki własne 

Kontynuacja 
współpracy z PCPR w 
Międzychodzie 

Priorytet II Pracownicy PCPR Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy.  
Przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób 
dotkniętych 
problemem 
przemocy w 
rodzinie. 
Informowanie o 
zbiorach biblioteki 
na 
temat przemocy w 
rodzinie  
 

cały rok środki własne 

34. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 

1.Kampania 
informacyjna – 

Priorytet II 
 

Osoby zainteresowane 
tematem 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 

 
01.12.17 

środki własne 



Poznaniu Filia w 
Nowym Tomyślu 

wystawy książek, 
promocja literatury na 
stronie www 
biblioteki  
2.Prezentacja 
literatura na temat 
przeciwdziałania 
przemocy na 
spotkaniach sieci 
nauczycieli 
bibliotekarzy  oraz w 
punktach 
bibliotecznych 
3.Wspieranie 
literaturą osoby 
zainteresowane 
 

problemu przemocy 
w rodzinie 

20.11.17 
23.11.17 
 
 
 
 
Cały rok 

35. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Obornikach 
 
 

Udział w społecznych 
kampaniach 
edukacyjno-
informacyjnych 
poprzez wystawki 
książek i czasopism, 
zestawienia 
bibliograficzne, 
informacje na www i 
facebooku biblioteki 
 

Priorytet II  
Zadanie 1 
 

Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, uczestnicy 
kampanii 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

cały rok środki własne 

Nawiązanie 
współpracy  z 
placówkami i 
wspieranie działań 
poprzez zakup i 
promocję książek oraz 
sporzadzanie 
zestawień 
bibliograficznych na 
temat przemocy w 
rodzinie 
 

Priorytet II  
Zadanie 1 
 

Pracownicy Policji, 
pracownicy PCPR, 
nauczyciele, pedagodzy 

Poinformowanie o 
zbiorach biblioteki 
na temat przemocy 
w rodzinie i 
sposobach ich 
udostępniania 

cały rok środki własne 



36. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Swarzędzu 

Kampania 
informacyjna 
(wystawy książek, 
zestawienia 
bibliograficzne, 
informacje na stronie 
internetowej filii i  
Facebooku) 
 

Priorytet II 
 

Osoby zainteresowane 
tematem 

Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy 
w rodzinie 

23-30.01.2017 
20-27.02.2017 
13-20.03.2017 
17-24.05.2017 
6-13.09.2017 
9-16.10.2017 
20-27.11.2017 

środki własne 

37. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna       
w Poznaniu 
 Filia w Szamotułach 
 
 

Kampania 
informacyjna 
(zestawienia 
bibliograficzne, 
wystawki książek,  
promocja książek 
znajdujących się w 
zbiorach biblioteki 
 na stronie www 
 i Facebooku) 
 

Priorytet II 
 

Użytkownicy biblioteki, 
pracownicy OPS, PCPR 

Wzrost świadomości  
i wiedzy o zjawisku 
przemocy, 
zwiększenie 
dostępności do 
informacji o 
problemie 

cały rok środki własne  

Zakładka na stronie 
www biblioteki – 
linkowanie  stron 
www instytucji 
działających na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy i wspierania 
ofiar przemocy 
 

Priorytet III 
 

Osoby poszukujące 
pomocy 

Łatwiejszy dostęp  
do informacji  
o możliwościach 
wsparcia osób 
doświadczonych 
przemocą 

cały rok środki własne  
 

38. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Śremie 

Kampania 
informacyjna – 
wystawy książek, 
promocja literatury na 
stronie www 
biblioteki i Facebooku 
 

Priorytet II 
 

Nauczyciele, uczniowie, 
studenci powiatu 
śremskiego 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

cały rok 
08.2017  wystawa  
(Stop Przemocy w 
Rodzinie) 

środki własne 

39. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Środzie Wlkp. 

Kampania 
informacyjna  dot. 
przemocy w rodzinie -        
wystawy materiałów 

Priorytet II 
 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, czytelnicy 
biblioteki, osoby 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 

czerwiec 2017  
(Kocham nie biję! - 
ekspozycja 
literatury 

środki własne 



bibliotecznych, 
zestawienia 
bibliograficzne, 
promocja literatury na 
stronie www 

zainteresowane 
tematem 

możliwościach 
wsparcia 

dotyczącej 
przemocy wobec 
dzieci) 
październik 2017  
(Przemoc w 
rodzinie – 
ekspozycja 
literatury z okazji 
obchodów 
Międzynarodowego 
Dnia bez Przemocy 
– 2.10.2017) 
listopad 2017 
(Przemoc wobec 
osób starszych – 
ekspozycja 
literatury) 
 

40. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia we 
Wrześni 

Zestawienia 
tematyczne na stronie 
www. Biblioteki 
1.Prelekcja dotycząca 
przemocy na 
spotkaniu sieci 
nauczycieli 
bibliotekarzy 
2.Literatura na temat 
przeciwdziałania 
przemocy do punktów 
bibliotecznych 
3.Wspieranie 
literaturą osoby 
zainteresowane 
 

Priorytet II Pracownicy Policji, 
Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie, 
Ośrodka Pomocy 
Rodzinie 
nauczyciele 
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 

Prelekcja na 
życzenie 
nauczyciela 
biblioteki została 
przeniesiona na rok 
2018   
 
 
 

środki własne 

41. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Wolsztynie 

Społ. kampanie 
edukacyjno-
informacyjne,  
wystawki książek,  
czasopism materiałów 
na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie, 

Priorytet II.  Czytelnicy, użytkownicy 
biblioteki 
 
 
 
 
 

Wzrost świadomości 
i wiedzy o zjawisku, 
zwiększenie 
dostępności do 
informacji o 
problemie 

cały rok 
 
 
 
 
 
 

środki własne 



informacje na stronie  
www, facebooku, 
zestawienia 
bibliograficzne 
literatury na ten 
temat 
W ramach współpracy 
z PPP 
- Seminarium na 
temat „Przemoc 
domowa, a zadania 
pracowników 
oświaty” we 
współpracy z 
Komendą Policji 
prelekcja na temat: 
Bezpieczny senior 
 

 
 
nauczyciele 
bibliotekarze                           
20 osób 
 
nauczyciele z SEiR                
35 osób  

 
 
 
06.04.2017  
 
 
29.11.2017 

Informacje o 
instytucjach  
i organizacjach 
działających na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy i 
wspierających ofiary 
przemocy, informacje 
na stronie 
internetowej  
i facebooku, 
zakup i promocja 
książek i czasopism na 
temat przemocy 
 

Priorytet III.  Osoby potrzebujące 
pomocy 

Łatwiejszy dostęp do 
informacji o 
możliwościach 
wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy 

cały rok 
 
 
 
 
 
 
 

środki własne 

42. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna   
w Poznaniu    
 

Zestawienia 
bibliograficzne na 
stronie www 
Biblioteki,  
Wystawa oraz 
zestawienia 
bibliograficzne na 
stronie www 

Priorytet 2  
 

Czytelnicy, użytkownicy 
biblioteki 
 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 
 

cały rok  
 
na bieżąco 
 
 
 
 
 

środki własne  
 
 
 
 
 
 
 



Biblioteki, nt.: Tydzień 
Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem,  
Międzynarodowy 
Dzień bez Przemocy  
 
Program edukacyjny 
bezpieczny czytelnik  - 
spotkanie z 
przedstawicielem 
Wielkopolskiej Policji  
na temat: 
Zapobiegania 
przemocy w rodzinie 
 

Dzieci, młodzież szkół 
gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych  

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia  
 
Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia  

cały rok 
17.02 
Cyberprzemoc 
13.03, 
20.04- 
bezpieczeństwo na 
drodze 
4.05. cyberprzemoc 

środki własne  
 
 
 
 

43. 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 
 

44. 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 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń 

Nie zrealizowano W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 
 

45. 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 
 

46.  Wojewódzki 
Koordynator 
Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Udział w spotkaniach, 
konferencjach nt. 
przeciwdziałania 
przemocy w 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 
 

47. 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 
 

48.  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 



49. 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 
małoletniego 
 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek 

Podnoszenie 
kwalifikacji 

Luty – kwiecień 
2017 rok 

Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

50. 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 

51. 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 

52. 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 

53. Wydział Prewencji 
Komendy 

Udział w 
ogólnopolskim 

II.1 Kampania 
ogólnopolska 

Podnoszenie 
świadomości, progu 

Lipiec 2017 Ogólnopolskie 
Pogotowie dla Ofiar 



Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 
 

konkursie pn. 
„Policjant, który mi 
pomógł” 
 

satysfakcji klienta Przemocy w Rodzinie 

54. 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 

55. 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 

56. 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 

57. 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 
 

58. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 
 
 

Szkolenie dyrektorów 
szpitali z terenu woj. 
wlkp. z zakresu 
realizacji zapisów 
Ustawy o 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 
 

V.1 Dyrektorzy szpitali z 
terenu woj. wlkp. 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

IV kwartał 2017 Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 

59. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 

Szkolenie 
pracowników OPS, 
pracowników służby 
zdrowia, pracowników 

V.1 Studenci seminarium 
duchownego w 
Poznaniu 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

IV kwartał 2017  Komenda 
Wojewódzka Policji w 
Poznaniu 



 placówek 
oświatowych z terenu 
działania KPP 
Września 
 

60. Kurator Okręgowy 
Sądu Okręgowego w 
Poznaniu i Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
partnerstwie z 
Centrum Edukacji 
Prawnej,  Okręgową 
Izbą Radców 
Prawnych, Komendą 
Wojewódzką Policji w 
Poznaniu, Terenowym 
komitetem Ochrony 
Praw Dziecka w 
Poznaniu  
 

„Dziecko w sytuacji 

konfliktów rodziców” 

– konferencja  

 

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

 

Przedstawiciele 
oświaty, pomocy 
społecznej, organizacji 
pozarządowych, 
kuratorzy sądowi – 270 
uczestników   

zapobieganie 
alienacji 
rodzicielskiej, jako 
szczególnej formy 
przemocy wobec 
dzieci  

22.02.2017  Środki własne 

61. Kurator Okręgowy 
Sądu Okręgowego w 
Poznaniu w 
partnerstwie z 
Fundacją PCPS – 
Poznańskim Centrum 
Profilaktyki 
Społecznej 
 

IV Wielkopolska 
Konferencja 
„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 
(304 osoby)  

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
pracujących w 
obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

10.10.2017 Środki własne 

62. 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, 
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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.  

63. 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, 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 
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obserwatorem.  

64. 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, V.1 Mieszkańcy  
Wielkopolski, instytucje  
i organizacje oraz  
specjaliści zajmujący się  
przeciwdziałaniem  
przemocy w rodzinie: 
- prowadzenie portalu 
www.przemoc.edu.pl 
(rozbudowa istniejącej 
bazy podmiotów 
pomocowych na 
terenie Wielkopolski do 
260 podmiotów) 
- 15 spotkań 
edukacyjnych na 
terenie wielkopolskich 
powiatów dla 
specjalistów z obszaru 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
(222 osoby) 
 

Zwiększenie  
dostępności do  
informacji nt.  
problematyki  
przemocy, zasobów  
wielkopolskich  itp.  
 
Podniesienie 
kwalifikacji służb 
działających na rzecz 
wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  
świadczonych usług.   

01.06.2017-
31.12.2017 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  (w 
ramach  otwartego  
konkursu ofert) w 
wysokości 30 000,00 
zł 

65. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia 
pn. „Przeciwdziałanie 
przemocy w rodzinie 
wobec dziecka” 

V.1 Udział 35 uczestników 
pracujących  
w instytucjach 
zajmujących się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie, w 
szczególności z 
ośrodków interwencji 
kryzysowej z 
Wielkopolski 
 

Podniesienie 
kwalifikacji służb 
działających na rzecz 
wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  
świadczonych usług. 

29.11.2017 – 
01.12.2017 

Środki Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  
(7 500,00 zł) 

66. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Przeprowadzenie 
szkolenia na 
mediatora, realizacja 
superwizji 
„Rozwiązywanie 
konfliktów w rodzinie” 

V.1,2,3 Szkolenie na mediatora 
przeprowadzono dla 16 
osób. Superwizję 
zrealizowano dla 7 
osób. Zorganizowano 3 
seminaria dla łącznie 

Podniesienie 
kwalifikacji służb 
działających na rzecz 
wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 

01.06.2017-
30.11.2017 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  (w 
ramach  otwartego  
konkursu ofert) w 
wysokości 13 000,00 



oraz zorganizowanie 
seminarium „Rodzina 
w kryzysie” 

221 osób.  
Osoby biorące udział w 
ww. przedsięwzięciach 
to pracownicy m.in. 
oświaty, jednostek 
organizacyjnych 
pomocy społecznej, 
służby więziennej, 
policji. 

oraz podniesienie 
jakości  
świadczonych usług. 
 
Propagowanie i 
upowszechnianie 
metody superwizji 
jako 
przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu . 
 
Wspieranie lub 
realizacja 
programów 
szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania 
przemocy w 
rodzinie.  
 

zł 

 


