
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2018 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. Wielkopolski 
Samorządowy 
Zespół Placówek 
Terapeutyczno-
Wychowawczych                
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 

Przeprowadzenie 
edukacji  na terenie 
szkoły dotyczącej 
przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 

Priorytet 2: 
Zadanie 1 

Wszyscy słuchacze oraz pracownicy  
WSCKZiU w Rawiczu. 

- zapobieganie zjawisku 
przemocy w rodzinie 
- udostępnienie 
informacji na temat 
możliwości 

cały rok 
szkolny  

działania 
bezpłatne 



Ustawicznego w 
Rawiczu 
 

 poszukiwania pomocy 
w przypadku 
wystąpienia przemocy 
 

3. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego  i 
Ustawicznego w 
Koninie  
 
 
 
 

1. Cotygodniowy dyżur 
psychologa –doraźne 
konsultacje  w 
sytuacjach kryzysowych 
i długotrwała pomoc 
psychologiczna. 

2. 2. Spotkania 
warsztatowe 
poświęcone 
rozwiązywaniu testów 
psychologicznych 
związanych z 
określaniem mocnych 
stron i budowaniem 
poczucia własnej 
wartości.  

3.  

Priorytet III  Młodzież  zamieszkała w internacie – 
48 osób 

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

Cały rok Wolontariat 

3.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 Wolontariat 

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

Priorytet II Rada Pedagogiczna, 
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 .  



powiatu i 
województwa.  
 

4. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Złotowie 
 
 

Słuchaczki I roku 
Opiekunki dziecięcej 
przygotowały ulotkę z 
adresami instytucji i 
organizacji działających 
w powiecie złotowskim 
na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie   
 

Priorytet III 
Zadanie 1 
 

Słuchacze kierunku opiekunka 
dziecięca 

Zebranie informacji na 
temat instytucji i 
organizacji działających 
w powiecie złotowskim 
na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie   

Czerwiec 
2018 r. 

Wkład własny 

Prelekcja – 
przeprowadzona przez 
pracownika PPPP w 
Złotowie  

Priorytet II 
Zadanie 1 

Słuchacze WSCKiU w Złotowie Podniesienie 
świadomości i  wiedzy 
na temat zjawiska 
przemocy i możliwości 
wsparcia 

6 lutego  
(słuchacze 
PSSSD) 
12 
października 
(słuchacze 
KKZ) 
 

Wkład własny 

5. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum 
Kształcenia 
Ustawicznego 
we Wrześni 

Przeprowadzenie 
ankiety badawczej na 
temat zjawiska 
przemocy w rodzinie  
 

Priorytet II 
 

Kursanci, nauczyciele i pracownicy Monitorowanie 
problemu przemocy 

drugie 
półrocze 
2018 roku 

Działanie 
bezpłatne 

Prowadzenie 
pogadanek z 
kursantami na temat 
przemocy w rodzinie i 
sposobów jej 
przeciwdziałania 
 

Priorytet II 
 

Uczestnicy kwalifikacyjnych kursów 
zawodowych  
100 osób 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy 
na temat przemocy w 
rodzinie i możliwości 
wsparcia 

Listopad 
2018 rok 

Działanie 
bezpłatne 

Szkolenie rady 
pedagogicznej 
„Wsparcie osób 
dotkniętych przemocą 
– procedura niebieskiej 
karty” 
 

Priorytet II 
 

Nauczyciele  
25 osób 

Wzrost wiedzy nt. 
przemocy, wzrost 
poczucia 
odpowiedzialności za 
akty przemocy 

Listopad 
2018 rok 

Działanie 
bezpłatne 



6. Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Lesznie 

Mediacje szkolne i 
rówieśnicze: główne 
zasady wprowadzania 
mediacji 

Priorytet V Nauczyciele/25 Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby z 
niepełnosprawnościami. 
Poszerzenie wiedzy o 
agresji i przemocy oraz 
o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 
 

29.09.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 

Program promocja 
zdrowia psychicznego 
dla dzieci młodszych 
"Przyjaciele Zippiego" 

Priorytet V Nauczyciele/17 Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby z 
niepełnosprawnościami. 
Poszerzenie wiedzy o 
agresji i przemocy oraz 
o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 
 

29.10.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 

Zdrowie psychiczne 
młodzieży - zagrożenia, 
profilaktyka, pomoc 

Priorytet V Nauczyciele, uczestnicy konferencji Podniesienie 
kompetencji osób 
wspierających osoby z 
niepełnosprawnościami. 
Poszerzenie wiedzy o 
agresji i przemocy oraz 
o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 
 

10.10.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 

Zagrożenia wieku 
dorastania 

Priorytet V Rada Pedagogiczna/100 
Rodzice uczniów/100 

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

05.12.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 



Profilaktyka przemocy i 
agresji w szkole 

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

10.10.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 

Uczeń - rodzic - 
nauczyciel - dobra 
współpraca drogą do 
sukcesu 

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

19.09.2018 środki własne, 
wpłaty 
uczestników, inne. 
Środki własne 
uczestników 

7. Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Pile 

Każdy człowiek mały i 
duży ma prawo do życia 
bez przemocy - zajęcia 
biblioterapeutyczne 

Priorytet I Przedszkola, 106 Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 
 

Październik 
2018 

Środki własne 

Dręczenie i przemoc. 
Zajęcia 
biblioterapeutyczne 

Priorytet I SP kl. V-VI, 35 Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 
 

Styczeń 2018 Środki własne 

Dzień Sprzeciwu wobec 
Bicia Dzieci - wystawa 

Priorytet I Użytkownicy biblioteki Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 
 

Kwiecień 
2018 

Środki własne 

8. CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile  

„Przemoc i agresja we 
współczesnej rodzinie” 
Wystawa + zestawienie 
bibliograficzne 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki Podniesienie 
świadomości o zjawisku 
przemocy w rodzinie 

Listopad 
2018 

Środki własne 



Filia Chodzież 
 

9. CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile 
Filia Czarnków 
 

“Cyberprzemoc” – 
wystawka i zestawienie 
bibliograficzne 
“Prawa dziecka w 
Polsce” – wystawka i 
zestawienie 
bibliograficzne 
 

Priorytet II  
 
 
 
Priorytet II 

Czytelnicy biblioteki 
 
 
 
Czytelnicy biblioteki 

Podniesienie 
świadomości o zjawisku 
przemocy w sieci  
Podniesienie 
świadomości o prawach 
dziecka 

Czerwiec 
2018 
 
 
Październik 
2018 

Środki własne 
 
 
 
 

10. CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile 
Filia Trzcianka 
 

”Przemoc domowa 
wobec kobiet” - 
wystawa w lokalu 
biblioteki 
”Rozpoznaj i narysuj 
emocje” - zajęcia 
edukacyjne z 
elementami 
bajkoterapii 
 
”Cyberprzemoc” -  
wystawka w PPP + 
zestawienie 
bibliograficzne 
 

Priorytet II 
 
 
 
Priorytet I 
 
 
 
 
 
Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki 
 
 
 
Grupa przedszkolna, 
21 dzieci 
 
 
 
 
Nauczyciele i rodzice odwiedzający 
PPP 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy w 
rodzinie 
Uczenie się 
rozpoznawania, 
nazywania, wyrażania 
oraz panowania nad 
złymi emocjami 
 
Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy w 
sieci 

Październik 
2018 
 
 
Maj 2018 
 
 
 
 
 
Luty 2018 

Środki własne 
 
 
 
 
 
Środki własne 
 
 
 
 
 

11. CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile Filia 
Wągrowiec 
 

1. Wystawa 
 
 
 

2. Zestawienie 
bibliograficzne 

 
 

3. Zajęcia 
biblioterapeuty
czne (cztery 
zajęcia) 

Priorytet II 
 
 
 
Priorytet II 
 
 
 
 
Priorytet V 
 

Użytkownicy Biblioteki, 40 
 
 
Użytkownicy Biblioteki, 20 
 
 
Uczniowie Młodzieżowego Ośrodka 
Wychowawczego w Antoniewie 40 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy w 
rodzinie 
Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy w 
rodzinie 
 
Uczenie się panowania 
nad złymi emocjami 

11.01.2018 
 
 
 
2.11.2018 
 
 
 
 
31.01.2018 
17.09.2018 
17.10.2018 
16.11.2018 
 
 

Środki własne 
 
 
 
Środki własne 
 
 
 
 
Środki własne 



12. CDN w Pile- 
Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Pile  
Filia Wągrowiec 
 

“Przemoc nie jest 
oznaką siły lecz 
słabości” -wystawa + 
zestawienie 
bibliograficzne 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki oraz 
odwiedzający PPPP i WSCKZiU 

Podniesienie 
świadomości w 
społeczeństwie o 
zjawisku przemocy w 
rodzinie 
 

Kwiecień 
2018 

Środki własne 

13. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna 
Książnica 
Pedagogiczna 
im. A. 
Parczewskiego w 
Kaliszu oraz 
wszystkie Filie 
 

Wspomaganie 
doskonalenia 
nauczycieli: 
- zakup książek, 
- przygotowanie 
zestawień 
bibliograficznych, 
- promocja literatury,  
- wystawy książek. 

Priorytet II użytkownicy biblioteki nauczyciele, 
uczniowie, rodzice/opiekunowie  
 

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

Cały rok Środki własne 

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

 

Priorytet I  
 

Sieć współpracy. 
Nauczyciele szkół 
odwiedzający bibliotekę jako 
czytelnicy.  
 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia  

Ekspozycja w 
wypożyczalni 
i czytelni: 
„Instytucje 
wsparcia i 
pomocy 
rodzinie w 
Kaliszu” 
Luty, marzec 
2018   
 

Ulotka –
zakładka do 
książki. 

Środki własne 

14. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu  

Gromadzono i 
udostępniano literaturę 
nt. przemocy m.in. 
„Doświadczenie 
przemocy w rodzinie : 
autobiograficzne 
narracje kobiet / 
Katarzyna Gajek”, 
„Psychologiczne i 
relacyjne wyznaczniki 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagodzy 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia  

Cały rok  Środki własne 



przemocy domowej : 
charakterystyka 
sprawców / Danuta 
Rode” 
 

Wystawy książek i 
czasopism 
poruszających tematykę 
przemocy. 
 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki Poinformowanie o 
zbiorach biblioteki na 
temat przemocy w 
rodzinie 

Cały rok środki własne 

Informowano w sekcji 
kalendarz oraz na 
stronie Facebook o 
problemach społecznych 
lub wydarzeniach 
propagujących 
przeciwdziałanie 
przemocy m.in.  Dzień 
Zapobiegania Przemocy 
Wobec Dzieci, Dzień 
Eliminacji Przemocy 
wobec Kobiet.  
 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki, osoby śledzące 
stronę instytucji i profile w mediach 
społecznościowych 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia  
 

Cały rok środki własne 

Zestawienia 
bibliograficzne 

Priorytet II 
 

Czytelnicy biblioteki Poinformowanie o 
zbiorach biblioteki na 
temat przemocy w 
rodzinie 
 

Cały rok środki własne 

15. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Międzychodzie 

1. Kampania 
informacyjna dot. 
przemocy w rodzinie 
(zestawienia 
bibliograficzne, wystawy 
materiałów 
bibliotecznych,  
promocja literatury na 
stronie www i 
Facebooku) 
 
 

Priorytet 2 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
 
 
 
 
 
 
 

Użytkownicy biblioteki,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 
 
 
 
 
 
 

cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

środki własne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Kontynuacja 
współpracy z PCPR w 
Międzychodzie – 
wspieranie literaturą  

Priorytet 2 Pracownicy PCPR i podopieczni Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy, 
przeciwdziałanie 
wykluczeniu osób 
dotkniętych problemem 
przemocy w rodzinie 
 

 
cały rok  

 
środki własne 

16. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu filia w 
Nowym Tomyślu 

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

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Osoby zainteresowane tematem Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy w 
rodzinie 

Cały rok Środki własne 

17. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Obornikach 
 
 

Udział w społecznych 
kampaniach 
edukacyjno-
informacyjnych poprzez 
wystawki książek i 
czasopism, zestawienia 
bibliograficzne, 
informacje na www i 
facebooku biblioteki np. 
promocja czasopisma 
Niebieska Linia, 
Problemy Opiekuńczo-
Wychowawcze 
 
 
 

Priorytet II  
Zadanie 1 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

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 
sporządzanie zestawień 
bibliograficznych na 
temat przemocy w 
rodzinie np. Przemoc 
domowa wobec ucznia, 
Przemoc wobec kobiet 
 

Priorytet II  
Zadanie 1 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Pracownicy Policji, pracownicy PCPR, 
nauczyciele, pedagodzy 

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

cały rok środki własne 

18. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Swarzędzu 
 

Kampania informacyjna 
(wystawy książek, 
zestawienia 
bibliograficzne, 
informacje na stronie 
internetowej filii i  
Facebooku) 
 
Zadanie zrealizowane – 
biblioteka prowadziła 
kampanię informacyjną 
na temat przemocy 
fizycznej, psychicznej, 
seksualnej, 
ekonomicznej oraz 
zaniedbania za 
pośrednictwem 
wszystkich ww. kanałów 
 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Osoby zainteresowane tematem Upowszechnianie 
wiedzy na temat 
problemu przemocy w 
rodzinie 

cały rok 
 

środki własne 

19. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Śremie 
 

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 



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

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

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, czytelnicy biblioteki, 
osoby zainteresowane tematem 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 

Cały rok Środki własne 

Nawiązanie współpracy  
z placówkami w Środzie 
Wlkp. i wspieranie 
działań poprzez zakup i 
promocję książek oraz 
sporządzanie zestawień 
bibliograficznych na 
temat przemocy w 
rodzinie 
 

Priorytet II  
Zadanie 1 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Pracownicy Policji, pracownicy OPS, 
nauczyciele, pedagodzy 

Informowanie o 
zbiorach biblioteki na 
temat przemocy w 
rodzinie i sposobach ich 
wsparcia 

cały rok Środki własne 

21. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia w 
Wolsztynie 
 
 

Społeczne kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 
- wystawki książek 
czasopism i  materiałów 
na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie 
- informacje na stronie 
internetowej i 
facebooku 
- zestawienie 
bibliograficzne literatury 
na ten temat 
 

Priorytet II Czytelnicy, 
użytkownicy biblioteki. 

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

Cały rok Środki własne 

Informacje o 
instytucjach i 
organizacjach  
działających na rzecz 
przeciwdziałania 
przemocy i 

Priorytet III Osoby potrzebujące pomocy,  
użytkownicy biblioteki 

Łatwiejszy dostęp do 
informacji o 
możliwościach wsparcia 
osób doświadczających 
przemocy 

Cały rok Środki własne 



wspierających ofiary 
przemocy 

 informacje i zakładki 
na stronie 
internetowej i 
facebooku  

 zakup i promocja 
książek i czasopism 
na temat przemocy 

 

22. Publiczna 
Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu Filia 
we Wrześni 

1.Zestawienie 
tematyczne na stronie 
Biblioteki 

 
 2.Prelekcja dotycząca 
przemocy na spotkaniu 
sieci nauczycieli 
bibliotekarzy Przemoc 
domowa – procedury, 
kontakty, Niebieska 
Karta-prowadzona przez 
Panie z Zespołu 
interdyscyplinarnego dla 
ofiar przemocy w 
rodzinie z Ośrodka 
Pomocy Społecznej 
 
3.Literatura na temat 
przeciwdziałania 
przemocy do punktów 
bibliotecznych 
 
4.Wspieranie literaturą 
osoby zainteresowane 
 

Priorytet II Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, czytelnicy biblioteki, 
osoby zainteresowane tematem 

Podniesienie 
świadomości i wiedzy o 
zjawisku przemocy i 
możliwościach wsparcia 

1. Luty 
 
2. 
24.10.2018r. 
 
3. styczeń, 
luty, marzec, 
maj, 
październik. 

środki własne 

23. Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 
Wielkopolskiego 
– Ośrodek 

Spotkanie szkoleniowe 
dla Seniorów w 
zakresie profilaktyki i 
rozwiązywania 
problemów uzależnień 

Priorytet V.3 Członkowie Koła Seniora UMWW- 19 
osób 

Przekazanie informacji i 
uświadomienie 
seniorów w zakresie 
przejawów i form 
przemocy, mitów na 

28-
30.09.2018 

15.855,00 zł 
 
Rozdz. 85154 
(przeciwdziałanie 
alkoholizmowi) 



Integracji 
Europejskiej w 
Rokosowie 

oraz przemocy w 
rodzinie  

temat przemocy wobec 
seniorów i osób 
niepełnosprawnych, 
charakterystyki i 
zachowań sprawców 
przemocy, informacji 
kto może zostać ofiarą 
przemocy, czynników 
ryzyka, profilaktyki 
zachowani ryzykownych 
u dzieci, czynników 
chroniących w rodzinie, 
roli dziadków w życiu 
dziecka, pokoleniowego 
przekazu wartości 
rodzinnych, sposobów 
udzielania pomocy w 
sytuacji podejrzenia 
przemocy domowej, 
sposobów radzenia 
sobie z problemami, 
problemów 
alkoholowych w wieku 
senioralnym 
 

 

24. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

– Ośrodek 

Integracji 

Europejskiej w 

Rokosowie 

6 warsztatów (3,5 h 
każdy) w ramach 
szkoleń „Działamy 
razem na rzecz 
przeciwdziałania 
uzależnieniom” 

Priorytet V.1 Osoby pracujące z osobami 
zagrożonymi uzależnieniem lub/oraz 
uzależnionymi osobami dorosłymi, z 
następujących grup zawodowych: 
psychologów/pedagogów/terapeutów 
Ośrodków Interwencji Kryzysowej, 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznych, Ośrodków Pomocy 
Społecznej, Punktów Konsultacyjnych 
ds. uzależnień, członków gminnych 
komisji rozwiązywania problemów 
alkoholowych (łącznie ok. 150 osób) 
 
 
 

Nakreślenie koncepcji 
współuzależnienia, jego 
objawów; 
charakterystyka rodziny 
dysfunkcjonalnej oraz 
przemocy w rodzinie 

6 szkoleń 
(sierpień-
listopad 
2018) 

ok. 5.250,00 zł  
 
(warsztat stanowił 
element każdego z 
sześciu 3- 
dniowych szkoleń) 
 
Rozdz. 85154 
(przeciwdziałanie 
alkoholizmowi) 



25. Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

– Ośrodek 

Integracji 

Europejskiej w 

Rokosowie 

Szkolenie 
„Kwestionariusz 
szacowania ryzyka i 
postępowania 
policjantów podczas 
realizacji procedury 
‘Niebieska karta’ oraz 
poszukiwania 
opiekuńcze i zaginięcia 
kat. III spowodowane 
uwikłaniem w problem 
alkoholizmu i 
narkomanii”. 

Priorytet V.1 Komenda Wojewódzka Policji w 
Poznaniu – 54 osoby 

Przekazanie wiedzy 
związanej z: realizacją 
procedury „Niebieskiej 
karty”; rolą narzędzia 
szacowania ryzyka życia 
i zdrowia w związku z 
przemocą w rodzinie; 
postępowaniem z 
osobami, co do których 
istnieje podejrzenie, że 
mogą być 
pokrzywdzonymi w 
wyniku przemocy 
(również seksualnej); 
formami pomocy 
osobom dotkniętym 
przemocą; 
prawidłowym 
rozpoznaniem 
symptomów 
świadczących o 
występowaniu 
przemocy; etyką 
zawodową; 
wydarzeniami 
nadzwyczajnymi; 
zobowiązaniem do 
leczenia odwykowego w 
ujęciu procedury 
„Niebieskiej karty”; 
uprawnieniami osób 
dotkniętych przemocą. 
 

19-
20.11.2018 

19.440,00 zł 
 
Rozdz. 85154 
(przeciwdziałanie 
alkoholizmowi) 

26. 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,  18 
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 

W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora 
Realizacji 
Krajowego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 



 2018 roku Rodzinie 
oraz rezerwy 
celowej 
MRPiPS 
 

27. Wojewódzki 
Koordynator 
Realizacji 
Krajowego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie 
 

Realizacja programów 
psychologiczno-
terapeutycznych  
dla sprawców 
przemocy w 
rodzinie 

IV Realizatorzy 
programów psychologiczno-
terapeutycznych dla 
sprawców przemocy w 
rodzinie, 1 podmiot 

Realizacja 
programów 
psychologiczno-
terapeutycznych dla 
sprawców przemocy 
w rodzinie, zgodnie z 
wymogami KPPPwR 

III i IV 
kwartał - 
wybór ofert 
przyznanie 
środków 
finansowych; 
realizacja 
oddziaływań 
do końca 
2018 roku 

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

28. 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 
 

29. 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, 
2 podmioty 

Sprawdzenie 
prawidłowości 
realizacji zadań 

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



30. 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 
 

31. 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 
 

32. 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, inne podmioty 
realizujące zadania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń 

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



33. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie 
koordynatorów ds. 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  
z terenów podległych 
jednostek KMP/KPP 
garnizonu 
wielkopolskiego   
z zakresu odróżniania 
osób transpłciowych od 
transseksualnych, 
zrozumienia tożsamości 
oraz ekspresji płciowej 
tych osób, a także 
praktyczne 
umiejętności 
posługiwania się trans 
kartą, czy też właściwe 
postępowanie podczas 
zatrzymania                                  
i przeszukania osoby 
transpłciowej będącej 
w trakcie transformacji 
płci oraz narządów 
płciowych, która także 
może stać się ofiarą czy 
też sprawcą przemocy  
w rodzinie.  
 

V.1 Policjanci podległych jednostek  Podnoszenie 
kwalifikacji, progu 
satysfakcji klienta 

Styczeń-
marzec 2018 
roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu, 
Fundacja 
„AKCEPTACJA” 

34. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie 
koordynatorów ds. 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  
z terenów podległych 
jednostek KMP/KPP 
garnizonu 
wielkopolskiego  
z zakresu procedury 
„Niebieskie Karty” oraz 
„Narzędzia Szacowania 
Ryzyka”, a także 

V.1 Policjanci podległych jednostek  Podnoszenie kwalifikacji   styczeń-
grudzień 
2018 roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 



programu „Moc-Tak, 
Przemoc – Nie”. 
 

35. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 

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

V.1 Studenci Uniwersytetu Medycznego w 
Poznaniu 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

I kwartał 
2018 roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

36. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie policjantów z 
Oddziału  Prewencji 
Policji w Poznaniu  
z zakresu procedury 
„Niebieskie Karty” oraz 
„Narzędzia Szacowania 
Ryzyka”, a także asysty  
i pomocy kuratorowi 
przy odbiorze 
małoletniego 
 

V.1 Policjanci podległych jednostek  Podnoszenie kwalifikacji  I, II, III 
kwartał  
2018 roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

37. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Szkolenie dla 
studentów Seminarium 
Duchownego  
w Poznaniu 

V.1 Studenci Seminarium Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

I kwartał 
2018 roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

38. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Udział w ogólnopolskim 
konkursie „Policjant, 
który mi pomógł” 

II.1 Kampania Ogólnopolska Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

lipiec 2018 
rok 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

39. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 

Szkolenie dla 
przedstawicieli Caritas 
Archidiecezji 
Poznańskiej oraz 
przedstawicielami 

V.1 Przedstawiciele Kościoła, Oświaty oraz 
Służby Zdrowia 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

listopad-
grudzień 
2018 rok 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 



Poznaniu 
 

placówek szkolnych   
i służby zdrowia  
z terenu m. Poznania 
oraz powiatu 
poznańskiego 
dotyczące problematyki 
przemocy domowej  
i sposobów 
prawidłowego 
reagowania na to 
zjawisko 
 

40. Wydział 
Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej 
Policji w 
Poznaniu 
 

Opracowanie poradnika 
dot. przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie. 

V.1 Policjanci podległych jednostek oraz 
społeczeństwo wielkopolskie 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

grudzień 
2018 roku 

Komenda 
Wojewódzka 
Policji w Poznaniu, 
Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

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

V Wielkopolska 
Konferencja „Interwent 
skuteczny wobec 
przemocy”  

V.1 – podnoszenie 
kwalifikacji służb 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie  

Specjaliści pracujący w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(250-300 osób) 

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
pracujących w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie  

05.12.2018  Środki własne  

42. Kurator 
Okręgowy Sądu 
Okręgowego w 
Poznaniu w 
partnerstwie z 
Komendą 
Wojewódzką 
Policji w 
Poznaniu w 
ramach 

Szkolenie 
specjalistyczne  
„Uprowadzenie dziecka 

- zagrożone 
dzieciństwo”  

 

V.1 – podnoszenie 
kwalifikacji służb 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie  
VI.1 Inicjowanie 
interdyscyplinarnej 

Kuratorzy sądowi, policjanci, biegli 
sądowi, sędziowie  
- 157 osób  

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
realizujących zadania 
związane z 
uprowadzeniem 
dziecka.  
Inicjowanie 
interdyscyplinarnej 
współpracy.   

22.11.2018  Środki własne  



„Obserwatorium 
zagrożeń dla 
ludzi młodych”  
 

współpracy  

43. Kurator 
Okręgowy Sądu 
Okręgowego w 
Poznaniu w 
partnerstwie z 
Ośrodkiem 
Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 
w Poznaniu  
 

Tydzień Pomocy 
Pokrzywdzonym 
Przestępstwem 
- konsultacje 
telefoniczne 
zgłaszanych 
przypadków  
- dyżur kuratora 
sądowego w OPPP w 
dniu 21.02.2018 

III – Wielkopolska 
wspierająca ofiary 
przemocy w 
rodzinie 

 Osoby pokrzywdzone przestępstwem 
– w tym osoby pokrzywdzone 
przemocą w rodzinie  

Interdyscyplinarna 
pomoc osobom 
pokrzywdzonym 
przestępstwem ,  
Zwiększenie 
dostępności do pomocy 
specjalistycznej – 
funkcja informacyjno-
edukacyjna  

19-
25.02.2018 

Środki własne 

44. 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”  

Priorytet II – 
Wielkopolanie 
świadomi zjawiska 
przemocy w 
rodzinie  
II.1 – Społeczne 
kampanie 
informacyjno- 
edukacyjne 
II.2 – Utworzenie 
regionalnej strony 
internetowej o 
przeciwdziałaniu 
zjawisku przemocy 
 
Priorytet V – 
Wysoka jakość 
usług w 
wielkopolskich 
instytucjach i 
organizacjach  
realizujących 
zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie  

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 368 podmiotów)  
- 20 spotkań edukacyjnych na terenie 
wielkopolskich powiatów dla 
specjalistów z obszaru 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
(338 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.  

01.01.2018-
30.11.2018  

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



V.1 – Podnoszenie 
kwalifikacji służb 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 
 

45. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia pn. 
„Przeprowadzenie 
szkolenia dotyczącego 
procedury „Niebieskie 
Karty” 

V.1 Udział 35 uczestników, w 
szczególności funkcjonariuszy Policji 
będących koordynatorami procedury 
„Niebieskie Karty” w powiatach  

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

26-
28.11.2018 

Łączny koszt 
41 370,00 - ze 
środków 
Ministerstwa 
28 870,00 zł, ze 
środków 
Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego 
12 500,00 
 

46. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia pn. 
„Superwizja grupowa 
dla pracowników 
ośrodków interwencji 
kryzysowej działających 
na terenie 
Wielkopolski” 

V.1 34 uczestników  Podniesienie kwalifikacji 
służb działających na 
rzecz wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  świadczonych 
usług. 
 

03.09.2018-
30.11.2018 

Środki 
Ministerstwa 
Rodziny, Pracy i 
Polityki Społecznej 
- 21 312,00 zł 

47. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Przeprowadzenie 
szkolenia na mediatora, 
szkolenia "Dziecko 
krzywdzone w rodzinie 
- profilaktyka, diagnoza 
i interwencja" oraz 
realizacja superwizji 
„Rozwiązywanie 
konfliktów w rodzinie”. 

Priorytet V – 
Wysoka jakość 
usług w 
wielkopolskich 
instytucjach i 
organizacjach  
realizujących 
zadania w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie  

Szkolenie na mediatora 
przeprowadzono dla 17 osób.  
Szkolenie "Dziecko krzywdzone w 
rodzinie - profilaktyka, diagnoza i 
interwencja" zrealizowano dla 15 
osób. 
Superwizje „Rozwiązywanie 
konfliktów w rodzinie” zrealizowano 
dla 24 osób. Osoby biorące udział w 
ww. przedsięwzięciach to  
specjaliści pracujący z wielkopolskimi 

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

01.07.2018-
30.11.2018 

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



V.1 – Podnoszenie 
kwalifikacji służb 
działających na 
rzecz wsparcia 
osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 
 
V.2 – 
Propagowanie i 
upowszechnianie 
metody superwizji 
(…) 
 
V.3 – Wspieranie 
lub realizacja 
programów 
szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania 
przemocy w 
rodzinie  
 

rodzinami, m.in. pracownicy 
ośrodków pomocy społecznej, OIK 
oraz PCPR, a także nauczyciele, 
kuratorzy, prawnicy, policjanci. 

metody superwizji jako 
przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu . 
 
Wspieranie lub 
realizacja programów 
szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania przemocy 
w rodzinie.  
 

48. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Przeprowadzenie 
konsultacyjno - 
wspierających 
superwizji dla członków 
gminnych zespołów 
interdyscyplinarnych 

V.1,2, 3 17 członków zespołów 
interdyscyplinarnych  

Podniesienie kwalifikacji 
służb działających na 
rzecz wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  świadczonych 
usług. 
 
Propagowanie i 
upowszechnianie 
metody superwizji jako 
przeciwdziałanie 
wypaleniu 
zawodowemu . 
Wspieranie lub 
realizacja programów 

01.06.2018-
30.11.2018 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  
(w ramach  
otwartego  
konkursu ofert) w 
wysokości 
4 320,00 zł 



szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania przemocy 
w rodzinie.  
 

49. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 

Przeprowadzenie 
specjalistycznego 
seminarium mającego 
na celu podniesienie  
kompetencji 
specjalistów 
„pierwszego kontaktu” 
z rodziną w zakresie 
ochrony dziecka przed 
krzywdzeniem i 
zaniedbywaniem w 
rodzinie 

V.1, 3 40 uczestników, w tym m.in. 
nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy 
szkolni, kadra poradni psychologiczno-
pedagogicznych, kadra placówek 
edukacyjnych i opiekuńczych 

Podniesienie kwalifikacji 
służb działających na 
rzecz wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie 
oraz podniesienie 
jakości  świadczonych 
usług. 
 
Wspieranie lub 
realizacja programów 
szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania przemocy 
w rodzinie.  
 

01.06.2018-
30.11.2018 

Środki  Samorządu  
Województwa  
Wielkopolskiego  
(w ramach  
otwartego  
konkursu ofert) w 
wysokości ok. 1 
800,00 zł 

50. Regionalny 
Ośrodek Polityki 
Społecznej w 
Poznaniu 
 

Projekt „Na ścieżce 
reintegracji – działania 
sieciujące w 
subregionie pilskim” 

Priorytet V 
 
Priorytet VI – 
Wielkopolska 
otwarta na 
skuteczne 
rozwiązania w 
zakresie 
przeciwdziałania w 
rodzinie 
 
VI. 1 – Inicjowanie 
interdyscyplinarnej 
współpracy i 
nowych inicjatyw 
pomiędzy 
podmiotami 
działającymi na 
rzecz 
przeciwdziałania 

Mieszkańcy Wielkopolski Warsztaty „Tworzenie i 
funkcjonowanie grup 
roboczych w ramach 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie” 

Celem projektu jest 
wzrost szans na rynku 
pracy 118 osób 
zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem 
społecznym z 
subregionu pilskiego (z 
wyłączeniem powiatu 
złotowskiego) poprzez 
rozwój systemu usług 
aktywnej integracji.  

Liderem projektu jest 
Fundacja Nowy 

10.09.2018 
12.09.2018 
 

2 400,00 zł 
Działania 
współfinansowane 
w ramach UE EFS 
WRPO 2014+ 



przemocy w 
rodzinie 

Horyzont. 

 


