
  
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI DZIAŁAŃ 
 

w 2019 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. Kurator Okręgowy 
Sądu Okręgowego w 
Poznaniu w 
partnerstwie z 
Prezesem Sądu 
Rejonowego Poznań – 
Stare Miasto w 
Poznaniu, Fundacją 
PCPS – Poznańskie 
Centrum Profilaktyki 
Społecznej  

VI Wielkopolska 
Konferencja „Interwent 
skuteczny wobec 
przemocy”.  

V.1  Specjaliści pracujący 
w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
(ok. 300 osób) 

Wzmocnienie 
kompetencji kadr 
pracujących 
w obszarze 
przeciwdziałania 
przemocy 
w rodzinie  

09.12.2019  Środki własne  

2. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 
 
 

Szkolenie aplikantów VIII i 
IX rocznika aplikacji 
prokuratorskiej Krajowej 
Szkoły Sądownictwa i 
Prokuratury w zakresie 
przemocy w rodzinie oraz 
przepisów prawnych dot. 

V.1 Studenci  Krajowej 
Szkoły Sądownictwa  
i Prokuratury 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

I kwartał 2019 
roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 



przedmiotowego 
zagadnienia 

3. 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 2019 
roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

4. 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 programu 
„Moc-Tak, Przemoc – Nie”. 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek  

Podnoszenie 
kwalifikacji   

kwiecień-
grudzień 2019 
roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

5.  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 kwartał  
2019 roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

6. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 
 
 

Szkolenie dla 
przedstawicieli Caritas 
Archidiecezji Poznańskiej 
oraz przedstawicielami 
placówek szkolnych   
i służby zdrowia  
z terenu m. Poznania 
oraz powiatu 
poznańskiego dotyczące 
problematyki przemocy 
domowej  
i sposobów 

V.1 Przedstawiciele 
Kościoła, Oświaty oraz 
Służby Zdrowia 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

Kwiecień - 
grudzień 2019 
rok 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 



prawidłowego 
reagowania na to 
zjawisko 

7. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 
 
 

Szkolenie kadry 
dydaktycznej oraz 
kursantów Szkoły 
Aspirantów PSP  
w Poznaniu w zakresie 
przemocy w rodzinie oraz 
przepisów prawnych dot. 
przedmiotowego 
zagadnienia 
 

V.1 Kadra dydaktyczna 
oraz kursanci 
Aspirantów PSP w 
Poznaniu  

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

II i III kwartał 
2019 roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

8.  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 2019 rok Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

9. 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 
roboczych i ZPI 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

Kwiecień - 
grudzień 2019 
rok 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu 

10. Wydział Prewencji 
Komendy 
Wojewódzkiej Policji 
w Poznaniu 

Rozpowszechnienie 
poradnika dot. 
przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie. 

V.1 Policjanci podległych 
jednostek oraz 
społeczeństwo 
wielkopolskie 

Podnoszenie 
świadomości, progu 
satysfakcji klienta 

luty-grudzień 
2019 roku 

Komenda Wojewódzka 
Policji w Poznaniu, 
Samorząd 
Województwa 
Wielkopolskiego 

        
11. Departament Zdrowia 

Urzędu 
Marszałkowskiego 
Województwa 
Wielkopolskiego 
 

szkolenie Priorytet V.1 Funkcjonariusze Policji 
– 50 osób 

Podnoszenie 
kompetencji 
przedstawicieli 
instytucji 
działających w 
zakresie profilaktyki 
i rozwiązywania 
problemów 
wynikających z 

7-8 listopada 
2019r. 

17.500 zł - Dział 851, 
rozdział 85154, paragraf 
4300 



używania alkoholu, 
w tym w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie (Priorytet 
I.22 WPPiRPA dla 
Województwa 
Wielkopolskiego na 
lata 2018-2020) 

12. Wielkopolski 
Samorządowy Zespół 
Placówek 
Terapeutyczno-
Wychowawczych                
w Cerekwicy Nowej 
 
 

pedagogizacja PRIORYTET II Rodzice wychowanek 
Ośrodka-40 

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 

13. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Gnieźnie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Spotkanie z personelem 
oddziału uzależnień 
Wojewódzkiego Szpitala 
dla Nerwowo i Psychicznie 
Chorych „Dziekanka”: 
 
-spotkanie z lekarzami 
oddziału uzależnień; 
tematyka spotkania – 
najczęstsze przyczyny 
uzależnień u młodzieży i 
dorosłych, 
 
-umieszczenie na tablicy 
ogłoszeń w szkole 
informacji o organizacjach i 
instytucjach działających na 

PRIORYTET II Nauczyciele i 
słuchacze Centrum 

Podniesienie 
poziomu 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 
Zapoznanie 
słuchaczy z 
procedurami 
postępowania w 
przypadku 
zdiagnozowania 
zjawiska przemocy 
w rodzinie 
 

maj, październik bezkosztowo 



 
 
 
 
 
 
 
 

rzecz przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie lub 
udzielających pomocy w 
przypadku przemocy 

Wskazanie instytucji 
i organizacji 
działających na 
rzecz rodzin 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 

Udział w konferencjach, 
szkoleniach i warsztatach 
na temat przemocy w 
rodzinie organizowane 
przez różne instytucje 
miasta i powiatu: 
-planowanie pomocy dla 
rodzin z problemami 
przemocy 
-grupowe formy pomocy 
dla ofiar przemocy 
-giagnoza i terapia dzieci 
ofiar krzywdzenia w 
rodzinie 

PRIORYTET II Nauczyciele i 
słuchacze Centrum 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w 
rodzinie i 
możliwościach 
poszukiwania 
pomocy 
 
Podnoszenie 
wrażliwości 
społecznej wobec 
zjawiska przemocy 
w rodzinie 

Luty, 
Wrzesień,  
Grudzień  

Środki własne 

Kontynuacja realizacji 
zadań zawartych w 
Programie Profilaktyczno- 
Nauczyciele i słuchacze 
Centrum Wychowawczym 
Centrum: 
-uwzględnienie tematyki 
przemocy w rodzinie w 
Planach pracy opiekuńczo-
wychowawczej 
poszczególnych zespołów 
klasowych 
-poruszanie zagadnień 
przemocy w rodzinie w 
trakcie realizacji zajęć  
-monitorowanie zjawiska 
przemocy w rodzinie 
-dostarczenie ulotek 
zawierających informacje o 
symptomach świadczących 

PRIORYTET I Nauczyciele i 
słuchacze Centrum 

Budowanie poczucia 
własnej wartości 
 
Przeciwdziałanie 
biernym postawom 
wobec zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
 
 
Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w 
rodzinie i 
możliwościach 
poszukiwania 
pomocy 
 
 

Cały rok bezkosztowo 



o przemocy w rodzinie 
-zestawienie 
bibliograficzne dostępnych 
publikacji poświęconych 
tematyce przemocy w 
rodzinie 

Wskazanie instytucji 
i organizacji 
działających na 
rzecz rodzin 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie 

14. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego  
 i Ustawicznego  
w Rawiczu 
 

Odbyło się spotkanie z 
przedstawicielem Policji 
podczas konferencji 
metodycznej w naszej 
szkole.  Przekazane zostały  
słuchaczom informacje na 
temat sposobów radzenia 
sobie w przypadku 
wystąpienia przemocy w 
rodzinie. 
W ramach realizacji 
programu profilaktycznego 
oraz wychowawczego 
szkoły nauczyciele 
prowadzili rozmowy 
diagnozujące ze 
słuchaczami oraz 
przekazywali  informacje 
dotyczące 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. 

PRIORYTET II 
Zadanie 1 
Społeczne 
Kampanie 
edukacyjno-
społeczne 

Słuchacze WSCKZiU  
w Rawiczu – około 200 
osób. 

Wszyscy słuchacze 
uzyskali wiedze 
dotyczą realizacji 
Wielkopolskiego 
Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w 
Rodzinie; 
- słuchacze 
wykazują się 
dobrymi postawami 
społecznymi oraz 
wiadomościami z 
zakresu 
przeciwdziałania 
występowania 
przemocy w 
rodzinie.  Zjawisku. 

-Cały rok 2019 
 
Konferencja – 
marzec 2019 

Działania bezpłatne 



15. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Zawodowego i 
Ustawicznego w 
Ostrowie 
Wielkopolskim 

Rozmowy indywidualne, 
wywiad ze słuchaczami 

Priorytet I Wszyscy słuchacze 
Medycznego Studium 
Zawodowego ok. 160 
osób 

Zdiagnozowanie 
ewentualnych 
przypadków 
występowania 
zjawiska przemocy 
w rodzinie 

Cały rok szkolny Bez kosztów 

16. Wielkopolskie 
Samorządowe 
Centrum Kształcenia 
Ustawicznego i  
Zawodowego we 
Wrześni 

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

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy  
w rodzinie 

Kursanci, słuchacze, 
nauczyciele i 
pracownicy 
 
Około 150 osób 

Monitorowanie 
problemu przemocy 

drugie półrocze 
2019 roku 

Działanie bezkosztowe 

Warsztaty  Priorytet V  
Wysoka jakość 
usług w 
wielkopolskich 
instytucjach i 
organizacjach 
 

Uczestnicy kursów, 
Osoby starsze                  
 
około 30 osób 

Wzrost wiedzy nt. 
przemocy 
Wzrost poczucia 
odpowiedzialności 
za akty przemocy 
„Wsparcie osób 
dotkniętych 
przemocą – 
procedura 
niebieskiej karty” 

I półrocze 2019 
roku  
15.02.2019 rok 

Działanie bezkosztowe 

17. Centrum 
Doskonalenia 
Nauczycieli w Pile 
 

Cyberprzemoc rówieśnicza 
 
Kurs doskonalący 

Priorytet V Zainteresowani 
nauczyciele wszystkich 
typów szkół  
i placówek 
9 osób 

 Poszerzenie wiedzy 
o agresji i przemocy 
oraz o sposobach 
zapobiegania tym 
zjawiskom. 

02.03.2019 r. 585 zł 
odpłatność uczestników 

Program profilaktyczno-
wychowawczy - 
bibliografia  

Priorytet II 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne  

Kwerenda 
indywidualna  
1  

Podnoszenie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia. 

03.04.2019  Działanie bezkosztowe 

Gdy dzieje się krzywda: 
przemoc w rodzinie - 
zajęcia edukacyjne  

Uczniowie starszych 
klas szkoły 
podstawowej 148  

 Maj- listopad 
2019  

Działanie bezkosztowe 

Na manowcach 
przyjemności - profilaktyka 
uzależnień - seminarium  

Nauczyciele, 
pedagodzy szkolni 40  
 

 25.11.2019  Działanie bezkosztowe 



18. CDN w Pile – 
Publiczna  Biblioteka 
Pedagogiczna w Pile  - 
Filia Chodzież 

„Przemoc w rodzinie jako 
patologia społeczna” 
wystawka + zestawienie 
bibliograficzne. 

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Czytelnicy biblioteki i 
wszyscy 
zainteresowani 

 Listopad 2019 Działanie bezkosztowe 

19. CDN w Pile – 
Publiczna  Biblioteka 
Pedagogiczna w Pile  -
Filia Czarnków 
 

Wystawka w bibliotece i 
zestawienie bibliograficzne 
: „Pedofilia” 
 

Priorytet II: 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Czytelnicy biblioteki i 
wszyscy 
zainteresowani 

 Luty 2019 Działanie bezkosztowe 

20. CDN w Pile – 
Publiczna  Biblioteka 
Pedagogiczna w Pile  - 
Filia Wągrowiec 
 

Wystawa pt. ”Cyfrowy 
świat – szansa czy 
zagrożenie” 

Priorytet 2 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Czytelnicy biblioteki i 
wszyscy 
zainteresowani 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy w 
rodzinie. 
 

9.01. 2019 Działanie bezkosztowe 

21. CDN w Pile – 
Publiczna  Biblioteka 
Pedagogiczna w Pile  -
Filia  Złotów 

Wystawa: 
„Razem przeciw przemocy 
w rodzinie” 

Priorytet 2 
Społeczne 
kampanie 
edukacyjno-
informacyjne 

Czytelnicy, słuchacze 
WSCKZiU, wszyscy 
odwiedzający inne 
instytucje w budynku 
Filii. 

 Kwiecień 2019 Działanie bezkosztowe 

22. Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu  
 
we współpracy z KW 
Policji w Poznaniu 

Szkolenia nauczycieli w 
zespołach rad 
pedagogicznych: 
 - „Profilaktyka zagrożeń o 
zachowań ryzykownych.” 
- „Agresja i przemoc w 
szkole. Co powinniśmy 
wiedzieć, aby skutecznie 
działać - profilaktyka i 
interwencja” 

Priorytet V; 
Realizacja 
programów 
szkoleniowych 
dotyczących 
zapobiegania 
przemocy w 
rodzinie 

Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i placówek 
z terenu objętego 
działaniem 
wspierającym ODN w 
Poznaniu 
 
Zrealizowano 3 grupy; 
88 osób 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy nauczycieli 
na temat różnych 
zjawisk związanych z 
agresją i przemocą, 
w tym przemocą w 
rodzinie 

I – XII 2019  Wpłaty  szkół 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 

Kurs doskonalący 
dotyczący programu 
profilaktyczno – 
wychowawczego 
DP03„Strażnicy Uśmiechu” 
(w oparciu o oryginalny 
program Nady Ignjatović 
Savić) 
 

j.w. Nauczyciele szkoły 
podstawnej, w 
szczególności 
wychowawcy klas 
 
Zrealizowano 2 grupy; 
19 osób 

Zapobieganie agresji 
i wdrażanie w pracy 
wychowawczo- 
profilaktycznej 
działań 
sprzyjających 
budowaniu 
pozytywnego 
klimatu w szkole 

24.02.2019 
30.11 – 
1.12.2019 

Wpłaty uczestników 



Kurs doskonalący 
dotyczący programu 
promocji zdrowia i 
profilaktyki uniwersalnej:  
DP02 „Apteczka pierwszej 
pomocy emocjonalnej” 
 

j.w. Nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy i 
psycholodzy pracujący 
z dziećmi w wieku 8-
12 lat 
 
Zrealizowano:3 grupy, 
57 osób 

Przygotowanie n-li  
do wdrożenia 
programu w ramach 
działań 
wychowawczo-
profilaktycznych 
oraz na zajęciach w 
ramach pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 

14-15.03. 2019  
21-22.09. 2019 
8-9.11. 2019 

Wpłaty uczestników 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli w 
Poznaniu 
 
we współpracy z  
MTP i UM w Poznaniu 

Kongres Edukacyjny: 
„Bezpieczna przystań w 
wielokulturowej szkole” 
wykłady i warsztaty 
 

j.w Dyrektorzy szkół i 
placówek 
edukacyjnych, 
pracownicy jst, 
psycholodzy i 
pedagodzy, 
menadżerowie 
oświaty 
Łącznie w wykładach i 
warsztatach 
uczestniczyło 171 osób 

Wspieranie 
dyrektorów i 
nauczycieli w 
budowaniu 
bezpiecznego 
środowiska 
szkolnego dla 
wszystkich uczniów 
bez względu na kraj 
pochodzenia i język 

28.02.-
1.03.2019 

Wpłaty uczestników 

Targi Edukacyjne „Kierunek 
bezpieczeństwo” 
Konferencje, spotkania, 
warsztaty, wykłady. 
 

j.w Nauczyciele wszystkich 
typów szkół i 
placówek, pracownicy 
jst, psycholodzy i 
pedagodzy, 
menadżerowie 
oświaty. 
 
Zrealizowano: 28 grup, 
1232 osoby 

Zwrócenie uwagi 
wszystkich 
podmiotów 
związanych z 
edukacją na 
potrzebę działania i 
profilaktyki w 
obszarze 
bezpieczeństwa  

1-3.03.2019 budżet SWW 

Ośrodek Doskonalenia 
Nauczycieli  
 
we współpracy z 
Polskim Centrum 
Mediacji 

Szkolenie certyfikowane: 
DZ08 „Mediacja - nowa 
strategia współpracy w 
sytuacji konfliktu w szkole” 
 

j.w. Kadra zarządzająca 
szkół i placówek 
oświatowych oraz 
wszyscy nauczyciele, 
zainteresowani 
nabyciem nowych 
umiejętności 
Zrealizowano:  1 
grupa; 21 osób 

Przygotowanie 
dyrektorów szkół i  
nauczycieli do 
podejmowania 
działań 
mediacyjnych w 
sytuacji zagrożenia 
przemocą 

5-7.11.2019 Wpłaty uczestników 



23. PBP w Poznaniu Filia 
w Gnieźnie 
 

Zajęcia z elementami 
biblioterapii „Agresja pod 
kontrolą” 

Priorytet II  Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
sposobach jej 
przeciwdziałania 

Czerwiec 2019 Środki własne 

Zajęcia edukacyjne dla 
przedszkoli 
„Billy jest zły” 

Priorytet II Przedszkola  
(75 przedszkolaków) 

Podniesienie 
świadomości wśród 
najmłodszych o 
zjawisku agresji 
 

Wrzesień 2019 Środki własne 

Uzupełnianie na bieżąco 
Kolekcji tematycznych 
(katalogi) o nowe 
publikacje na temat 
przemocy.  
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 

Cyklicznie przez 
cały rok 

Środki własne 

24. PBP w Poznaniu Filia 
w Międzychodzie 

Udział w społecznych 
kampaniach edukacyjno – 
informacyjnych poprzez 
wystawki książek i 
czasopism, zestawienia 
bibliograficzne, wystawy,  
promocję literatury na 
stronie WWW Biblioteki i 
Facebooku 

Priorytet 1  
 
 
 

Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy, uczestnicy 
kampanii 
 
 
 
 
 
 

Podniesienie 
świadomości i 
wiedzy o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia 
 
 
 

Cały rok  Środki własne 

Kontynuacja współpracy z 
Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie 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 



25. PBP 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/ 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
Zadanie 1/ 
społeczne 
kampanie 
informacyjno-
edukacyjne 

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/ 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 
Zadanie 1/ 
społeczne 
kampanie 
informacyjno-
edukacyjne 

pracownicy Policji, 
pracownicy PCPR, 
kuratorzy, nauczyciele, 
pedagodzy 

Poinformowanie o 
zbiorach biblioteki 
na temat przemocy 
w rodzinie i 

Cały rok Środki własne 

Warsztaty: Zaburzenia 
więzi przyczyny i skutki 
(cz.1) 

Priorytet V pracownicy Policji, 
pracownicy PCPR, 
kuratorzy, nauczyciele, 
pedagodzy 

Pomoc w rozwoju 
zawodowym, 
doskonaleniu i 
samokształceniu 

15.02.2019 Środki własne 

Warsztaty: 
Zaburzenia więzi przyczyny 
i skutki 
(cz.2) 

Priorytet V pracownicy Policji, 
pracownicy PCPR, 
kuratorzy, nauczyciele, 
pedagodzy 

Pomoc w rozwoju 
zawodowym, 
doskonaleniu i 
samokształceniu 

26.04.2019 Środki własne 

26. Publiczna Biblioteka 
Pedagogiczna w 
Poznaniu 
 

Gromadzono i 
udostępniano literaturę nt. 
Przemocy, np. Sprawcy 
przemocy w rodzinie : 
uwarunkowania, 
okoliczności i konsekwencje 
stosowania przemocy / 
Anna Witkowska-Paleń”, 
Przemoc emocjonalna czyli 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Czytelnicy biblioteki, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagodzy 

Podniesiono 
świadomość i 
wiedzę o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia  

Cały rok  Środki własne 



O tym, co naprawdę nas 
boli : zniewaga, 
upokorzenie, pozbawianie 
miłości : jak możemy się 
przed tym bronić / Werner 
Bartens  
Informowano w sekcji 
kalendarz oraz na stronie 
Facebook o problemach 
społecznych lub 
wydarzeniach 
propagujących 
przeciwdziałanie przemocy, 
np. 
- Światowy Dzień 
Sprzeciwu Wobec Bicia 
Dzieci 
- Dzień Zapobiegania 
Przemocy Wobec Dzieci 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

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

Podniesiono 
świadomość i 
wiedzę o zjawisku 
przemocy i 
możliwościach 
wsparcia  
 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 

Środki własne 

Zorganizowano wystawki 
książek i czasopism 
poruszających tematykę 
przemocy, np. Niebieska 
linia ; Remedium ; Świat 
Problemów 

Priorytet II 
Wielkopolanie 
świadomi 
zjawiska 
przemocy w 
rodzinie 

Czytelnicy biblioteki Poinformowano o 
zbiorach biblioteki 
na temat przemocy 
w rodzinie 

Cały rok Środki własne 

27. PBP 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 



28. PBP w Poznaniu Filia 
we Wrześni 

Prelekcja dotycząca 
przemocy na spotkaniu 
sieci wsparcia i 
samokształcenia 
nauczycieli bibliotekarzy 
 
 

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 

Listopad 2019 
Prelekcja 
dotycząca 
przemocy na 
spotkaniu sieci 
wsparcia i 
samokształcenia 
nauczycieli 
bibliotekarzy – 
Hejt – mowa 
nienawiści w 
Internecie  
Prelekcja 
dotyczyła 
również relacji 
rodzinnych 
czyli: dziecko – 
rodzic, 
rodzeństwo 
wobec siebie 
Cały rok 

Środki własne 

29.  Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu  

Szkolenia w ramach planu 
szkoleń dla kadry pomocy i 
integracji społecznej z 
terenu województwa 
wielkopolskiego na rok 
2019  

Porozumienie bez 
przemocy – Warsztat z 
elementami wykładu  

Priorytet V  Instytucje i organizacje 
oraz specjaliści 
zajmujący się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie – 
16 osób  

 

Działania 
szkoleniowe na 
temat zapobiegania 
zjawisku przemocy 
w rodzinie.  

Listopad, 
grudzień 2019  

26 300,00 zł  

Środki własne 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego/ROPS  

30.  Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu  

Szkolenia w ramach planu 
szkoleń dla kadry pomocy i 
integracji społecznej z 
terenu województwa 
wielkopolskiego na rok 
2019  

Priorytet V  Instytucje i organizacje 
oraz specjaliści 
zajmujący się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie – 
69 osób   

Działania 
szkoleniowe na 
temat zapobieganie 
zjawisku przemocy 
w rodzinie.  

Kwiecień, 
czerwiec, 
październik  
2019  

36 400,00 zł  

Środki własne 
Samorządu 
Województwa 
Wielkopolskiego /ROPS  



Przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie – Warsztat z 
elementami wykładu  

 

31. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Szkolenia/warsztaty w 
ramach projektów z 
obszaru Aktywnej 
integracji, dot. 
wypracowywania modelu 
pracy  w sytuacji 
kryzysowej, praca z ofiarą i 
sprawcą przemocy. 

Priorytet V  Instytucje i organizacje 
oraz specjaliści 
zajmujący się 
przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie – 
75 osób  

 

Działania 
szkoleniowe na 
temat zapobieganie 
zjawisku przemocy 
w rodzinie.  

III, IV kwartał 
2019  

10 400,00 zł 

Projekty 
współfinansowane z 
EFS w ramach WRPO 
2014-2020 

32. 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 

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 

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.  

16.05.2019-
31.12.2019 

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



wielkopolskich 
instytucjach i 
organizacjach  
realizujących 
zadania w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie  

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

(338 osoby)  

33. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia pn. 
„Rola funkcjonariuszy 
policji w pracach zespołu 
interdyscyplinarnego/grupy 
roboczej” 

V.1 Udział 42 uczestników, 
funkcjonariuszy Policji 
będących członkami 
zespołów 
interdyscyplinarnych 
i/lub uczestniczących 
w pracach grup 
roboczych  

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

16-18.12.2019 Środki Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej i 
Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej - 42 891,29 
zł  



34. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

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

V.1 

 

 

 

47 uczestników  

 

 

 

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

23.04.2019-
28.06.2019 

 

 

Środki Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej i 
Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej – 24 000,00 
zł 

 

35. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia 
przygotowującego do 
prowadzenia oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
wobec osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

V.1 18 uczestników  Podniesienie 
kwalifikacji służb 
działających na 
rzecz wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w 
rodzinie oraz 
podniesienie jakości  
świadczonych usług. 

08-10.10.2019 

04-06.11.2019 

 

 

Środki Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej i 
Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej - 45 705,00 
zł 

36. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia pn. 
„Sytuacja psychologiczna 
osoby doświadczającej 
przemocy w trakcie 
interwencji” 

V.1 16 uczestników, 
pracowników 
socjalnych będących 
członkami grup 
roboczych 
realizujących 
procedurę NK 

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

28-29.11.2019 Środki Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej i 
Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej – 2 772,00 zł 

37. Regionalny Ośrodek 
Polityki Społecznej w 
Poznaniu 

Realizacja szkolenia pn. 
„Praca z traumą w obszarze 
wsparcia osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie” 

V.1 Udział 20 uczestników, 
Przedstawiciele 
instytucji pomocy i 
integracji społecznej 

 

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

12-13.12.2019 Środki Regionalnego 
Ośrodka Polityki 
Społecznej i 
Ministerstwa Rodziny, 
Pracy i Polityki 
Społecznej - 9 727,00 zł  



podniesienie jakości  
świadczonych usług. 

38. 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. II i III kwartał - 
wybór ofert 
przyznanie 
środków 
finansowych; 
realizacja 
oddziaływań 
do końca 2019 
roku 

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

39. 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 

I i III kwartał - 
wybór ofert 
przyznanie 
środków 
finansowych; 
realizacja 
oddziaływań 
do końca 2019 
roku 

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

40. 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, 5 podmiotów 

Uniknięcie działań 
niezgodnych 
z przepisami ustawy 
i rozporządzeń 

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

41. 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 

42.  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 
 



43. 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 

44. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Organizacja wojewódzkiej 
konferencji nt. 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

VI Ops, pcpr, 261 
podmiotów 

Podniesienie 
świadomości, cel 
edukacyjny 

I półrocze W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

45.  Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

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

I.2 Urzędy Gmin, 
Starostwa oraz OPS, 
PCPR (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 

46. Wojewódzki 
Koordynator Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Organizacja spotkania 
roboczego dotyczącego 
realizacji programów 
korekcyjno-edukacyjnych  
oraz  psychologiczno-
terapeutycznych  dla 
sprawców przemocy  w 
rodzinie 

VI Przedstawiciele 
samorządu  
powiatowego i 
województwa, 
specjaliści 

Uniknięcie działań 
niezgodnych z 
przepisami ustawy i 
rozporządzeń,  
wypracowanie 
nowych rozwiązań 

I półrocze W ramach zadań 
Wojewódzkiego 
Koordynatora Realizacji 
Krajowego Programu 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

 


