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Załącznik Nr 1  
do Gminnego  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony  Ofiar Przemocy w Rodzinie dla  Miasta i Gminy 
Pobiedziska na lata -2010-2020 
 

Harmonogram realizacji Programu 
 

 
Cel ogólny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochronę ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie skuteczności pomocy dla rodzin, w których ten problem 
występuje. 
 
Cele szczegółowe Zadania Realizacja/Działania Wskaźniki osiągnięcia celu 

 
Realizatorzy/ Partnerzy Termin 

realizacji 
1. Podniesienie 
świadomości 
społecznej na temat 
zjawiska przemocy  
w rodzinie. 
 
 

1) Upowszechnianie 
informacji na temat 
przemocy w rodzinie,  
a w szczególności 
czynników ryzyka, 
możliwości 
przeciwdziałania  
i ochrony przed przemocą 
oraz podnoszenie 
wrażliwości społecznej 
wobec przemocy  
w rodzinie. 

 

 

- ,artykuły  i lokalnych 
mediach, 

- konferencje, 
seminaria, 

- debaty społeczne, 
- popularyzacja 

założeń tworzonego 
systemu 
przeciwdziałania 
przemocy oraz 
działań 
podejmowanych 
w ramach realizacji 
Programu. 

 
 

- Liczba i rodzaj mediów 
zaangażowanych 
w edukację publiczną,  

- Liczba , artykułów. 
- Liczba konferencji, 

seminariów. 
- Liczba 

przeprowadzonych 
debat, liczba 
uczestników. 

Realizatorzy: 
 
Zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy 
społecznej 

 
Partnerzy: 
 
Szkoły, 
media ,organizacje 
pozarządowe 
inne jednostki samorządu 
terytorialnego 

 

2010-2020 

 2) Współudział 
w organizacji kampanii 
społecznych 
ukierunkowanych na 
przeciwdziałanie przemocy 
w rodzinie, propagujących 
konstruktywne formy 

- organizacja gminnej 
kampanii społecznej 
kierowanej – 
w kolejnych latach 
realizacji Programu - 
do różnych grup 
adresatów, tj.: osób 

- Liczba  jednostek 
organizacyjnych  
realizujących zadania 
kampanii. 

- Partnerzy pozyskani do 
współpracy w ramach 
kampanii, w tym 

Realizatorzy: 
 
Zespół interdyscyplinarn 
ośrodekpomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 

2010-2020 
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współżycia oraz 
wychowania 
w rodzinie.  

 

doznających 
przemocy w rodzinie, 
świadków przemocy 
oraz do osób 
stosujących  
przemoc,  

- współpraca 
z organizacjami 
pozarządowymi i 
innymi podmiotami 
w realizacji akcji 
edukacyjnych 
i kampanii mających 
na celu zmianę 
świadomości 
społecznej w 
obszarze przemocy 
w rodzinie, 

- udział w kampaniach 
o zasięgu 
ogólnopolskim.  

 

organizacje 
pozarządowe, liczba 
partnerów. 

- Rodzaj i liczba 
programów 
zrealizowanych w 
ramach kampanii. 

- Liczba programów 
skierowanych do 
poszczególnych grup 
odbiorców. 

- Rodzaj i liczba 
materiałów 
informacyjnych 
upowszechnionych 
w ramach kampanii. 

- Wyniki badania 
skuteczności kampanii. 

 

organizacje pozarządowe 
administracja rządowa  
inne jednostki samorządu 
terytorialnego 

 

 3) Prowadzenie akcji 
informacyjnych 
kierowanych do różnych 
grup odbiorców i 
środowisk na temat 
zjawiska przemocy w 
rodzinie, sposobów jej 
przeciwdziałania oraz 
możliwości uzyskania 
pomocy na terenie miasta.  

 

- opracowanie 
i wdrożenie krótkich 
programów 
informacyjnych 
w placówkach 
pomocy społecznej, 
w urzędach, w 
poradniach 
psychologiczno-
pedagogicznych, 
w placówkach 
oświatowych, 
w zakładach opieki 
zdrowotnej i innych, 

- Liczba i wykaz 
podmiotów realizujących 
zadanie. 

- Rodzaj i liczba działań 
kierowanych do różnych 
grup odbiorców. 

- Rodzaj i liczba 
rozpowszechnionych 
materiałów 
informacyjnych. 

- Rodzaj i liczba miejsc, 
w których 
rozpowszechniano 
materiały informacyjne. 

Realizatorzy: 
 
Zespól interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 
Szkoły,lekarze rodzinni, 
policja,organizacje 
pozarządowe,kościół 

 

2010-2020 
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- opracowanie 
i rozpowszechnienie 
materiałów 
informacyjnych tj. 
ulotek, 
informatorów, 
poradników w 
miejscach 
użyteczności 
publicznej, m.in. 
dworcach, sklepach, 
w komunikacji  oraz 
podczas imprez 
plenerowych, 
festynów 
organizowanych na 
terenie miasta i 
gminy Pobiedziska. 

 
 4) Badanie postaw 

społecznych mieszkańców 
wobec zjawiska przemocy  
w rodzinie.  

- badanie wiedzy 
mieszkańców  miasta 
i gminy Pobiedziska 
na temat dostępności 
oferty pomocowej, 

- prowadzenie 
sondaży/ badań 
opinii społecznej na 
temat zjawiska 
przemocy w rodzinie 
w kolejnych latach 
realizacji Programu, 

- popularyzowanie  
    wyników sondaży 

w publikacjach oraz 
w ramach kampanii 
gminnej, 

- Liczba 
przeprowadzonych 
sondaży, badań opinii 
społecznej w 
środowisku lokalnym. 

- Rodzaj i liczba publikacji 
informujących o 
wynikach sondaży. 

- Wyniki ankietowych 
badań ewaluacyjnych. 

 
 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej 
 
Partnerzy: 
 
ośrodki badania opinii 
społecznej 
media 

 

 

2010-2020 
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-   badanie zmian w świadomości 
społecznej przed i na 
zakończenie realizacji 
Programu. 
 

2. Zwiększenie 
dostępności 
i efektywności działań 
profilaktycznych 
dotyczących 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
adresowanych do 
różnych grup 
społecznych. 
 

1) Przegląd oferty 
profilaktycznej, ocena jej 
efektywności oraz 
promocja w środowisku 
lokalnym. 

 

- -   stworzenie wykazu 
programów 
profilaktycznych 
realizowanych w 
ramach gminnego 
systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie, 

- -   ewaluacja 
programów 
profilaktycznych, 

-  

- Rodzaj i liczba instytucji 
i organizacji 
realizujących ofertę 
profilaktyczną. 

- Wykaz programów 
profilaktycznych 
rekomendowanych do 
realizacji w ramach 
systemu. 

- Rodzaj i liczba 
zorganizowanych 
prezentacji. 

- Rodzaj i liczba 
uczestników 
prezentacji. 

 
 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny 
ośrodek pomocy społecznej 
 

 
Partnerzy: 
 
 
Uniwersytet i.Adama 
Mickiewicza w Poznaniu, 
inne wyższe uczelnie, 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 

 2) Współpraca  
z realizatorami programów  
przeciwdziałania przemocy  
w środowiskach szkolnych  
i rówieśniczych. 

 
 

- -   współudział w 
realizacji  
programów 
profilaktycznych, 

- -   współudział 
w prowadzeniu 
telefonu zaufania 
dla dzieci, 
młodzieży, 
nauczycieli 
i rodziców, 

- -   współdziałanie 
z punktami 
konsultacyjnymi 

- Liczba szkół i placówek 
realizujących programy 
profilaktyczne. 

- Liczba programów 
skierowanych do 
poszczególnych grup 
odbiorców. 

- Rodzaj i liczba 
odbiorców programów. 

- Liczba zgłoszeń 
telefonicznych, rodzaj 
zgłaszanych 
problemów. 

Realizatorzy: 
 
Zespół interdyscyplinarny, 
Ośrodek pomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 
Polskie Towarzystwo 
Terapeutyczne  w Poznaniu 
 
organizacje pozarządowe 

 

 

2010-2020 
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dla nauczycieli, 

- -   współudział 
w organizacji 
kampanii i innych 
działań 
informacyjnych, 

- -   współdziałanie 
z poradnią 
psychologiczno-
pedagogicznymi 
i lekarzami 
pierwszego 
kontaktu 

-  
-  

 

- Liczba punktów 
konsultacyjnych,  

- Liczba udzielonych porad 
i rodzaj zgłaszanych 
problemów. 

- Rodzaj i liczba działań 
informacyjnych. 

- Rodzaj i liczba 
odbiorców działań 
informacyjnych. 

- Liczba szkół  
uczestniczących 
w kampaniach. 

- Liczba lekarzy 
rodzinnych, 
pielęgniarek 
zaangażowanych we 
współpracę. 

 
 3) Realizacja programów 

edukacyjnych 
adresowanych do dzieci, 
młodzieży, nauczycieli 
i pracowników , 
przedszkoli, szkół, innych 
placówek oświatowych 
oraz placówek opiekuńczo-
wychowawczych 
dotyczących m.in.: 
a) konstruktywnej 
komunikacji 
interpersonalnej, 
b) wychowania bez 
przemocy, 
c) modyfikowania 
agresywnych zachowań, 

- prowadzenie zajęć 
wychowawczych oraz zajęć 
informacyjno-edukacyjnych,   -
wdrażanie programów 
innowacyjnych, 
-   organizowanie  konkursów. 

- Liczba realizowanych  
programów,  

- Liczba programów 
skierowanych do 
poszczególnych grup 
odbiorców. 

- Liczba uczestników 
programów. 

- Wyniki ewaluacji 
programów. 

- Liczba 
przeprowadzonych 
konkursów i ich 
uczestników. 

 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny 
Partnerzy: 
 
 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 
Centrum Metodyczne Pomocy 
Psychologiczno-  
Pedagogicznej 
organizacje pozarządowe 
 

2010-2020 
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d) mediacji i umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 
bez przemocy. 

 
 4) Realizacja programów 

profilaktycznych 
ukierunkowanych na 
rozwój umiejętności 
wychowawczych rodziców.  

- współpraca przy 
realizacji programów 
psychoedukacyjnych 
adresowanych do 
przyszłych rodziców, 

- współpraca przy 
realizacji warsztatów 
komunikacji 
interpersonalnej, 

- wspieranie 
poradnictwa 
rodzinnego, 

- prowadzenie 
warsztatów 
umiejętności 
wychowawczych dla 
rodziców, 

- szkolenie i wspieranie 
rodzin zastępczych, 
szczególnie tych, 
w których 
umieszczono dzieci 
ofiary przemocy w 
rodzinie oraz 
wykorzystywania 
seksualnego. 

 

- Liczba realizowanych 
programów, 

- Liczba uczestników 
poszczególnych form 
oddziaływań. 

- Wyniki ewaluacji 
programów. 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej 
specjalistyczne poradnie 
rodzinne, 
placówki opiekuńczo – 
wychowawcze 
placówki oświatowe 
poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 
ośrodki adopcyjno-opiekuńcze 
 
Partnerzy: 
Wielkopolskie Towarzystwo 
Terapii Systemowej 
 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 

 5) Wczesne 
rozpoznawanie  
i reagowanie na sytuacje, 
w których istnieje 
podejrzenie występowania 

- wczesna identyfikacja 
przypadków 
krzywdzenia dzieci, 

- identyfikacja 
przypadków 

- Liczba i rodzaj placówek, 
w których wdrożono 
procedury. 

- Liczba osób 
przeszkolonych w 

Realizatorzy: 
 
 zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej, 
 

2010-2020 
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przemocy w rodzinie bądź 
zagrożenie wystąpienia 
przemocy. 

zagrożenia 
przemocą w 
rodzinie, 

- postępowanie 
interwencyjne 
według procedur dla 
poszczególnych grup 
zawodowych. 

zakresie rozpoznawania 
i reagowania na 
sytuacje przemocowe, 
w tym pracowników 
służby zdrowia, 
pracowników oświaty i 
pomocy społecznej. 

- Liczba zgłoszonych 
przypadków, w tym 
liczba przypadków, w 
których zastosowano 
procedury. 

 

placówki oświatowe 
przedstawiciel służby zdrowia 
działający na terenie miasta i 
gminy Pobiedziska, kuratorzy 
sądowi zawodowi i społeczni 
poradnia psychologiczno-
pedagogiczna 
 

 
Partnerzy: 
 
policja 
organizacje pozarządowe 

 
 6) Ewaluacja programów 

profilaktycznych z zakresu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie 

 

 

- opracowanie założeń 
ewaluacji 
programów 
profilaktycznych, 

- prowadzenie 
ewaluacji 
programów, 

- szkolenie 
realizatorów 
programu na temat 
ewaluacji 
programów. 

 

- Liczba szkoleń. 

- Liczba uczestników 
szkoleń. 

- Liczba programów 
poddanych ewaluacji. 

- Wyniki przeprowadzonej 
ewaluacji programów. 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny 
,ośrodek pomocy społecznej. 

 
Partnerzy: 
Polskie Towarzystwo 
Psychologiczne 
 Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli 
organizacje pozarządowe 

 

 

 2) Uruchomienie 
i realizacja programu 
szkolenia w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie dla: 
a)członków zespołu 
interdyscyplinarnego, 
b)pracowników socjalnych 
ośrodka pomocy 

- diagnoza potrzeb 
szkoleniowych, 

- opracowanie programu 
szkolenia i materiałów 
edukacyjnych, 

- organizacja 
i przeprowadzenie 
szkoleń, 

- superwizja dla 

-  

- Liczba pracowników  
socjalnych, członków 
zespołu 
interdyscyplinarnego, 

- pedagogów i 
psychologów  
szkolnych, policjantów, 
lekarzy, pielęgniarek 

Realizatorzy: 
 
Zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej. 
Partnerzy: 
Ośrodki szkoleniowe, 
 

 

2010-2020 
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społecznej,  
c) psychologów  
i pedagogów szkolnych.  
d)policji, 
e)lekarzy, pielęgniarek 

pracowników socjalnych  
udzielających pomocy 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i 
członków zespołu 
interdyscyplinarnego 

 

,specjalistów i 
konsultantów 
uczestniczących 
w szkoleniach. 

- Rodzaj i liczba szkoleń. 

- Liczba i wykaz 
uczestników szkoleń. 

- Liczba poradni 
oferujących pomoc w 
zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy. 

- Liczba 
przeprowadzonych 
superwizji. 

 3) Umożliwianie 
podnoszenia kwalifikacji 
specjalistom, 
konsultantom, doradcom, 
świadczącym pomoc 
specjalistyczną 
w placówkach działających 
w tworzonym systemie, w 
tym członkom 
i pracownikom organizacji 
pozarządowych. 

 

- udział w wymianach 
stażowych, wizytach 
studyjnych oraz 
seminariach w kraju  

   i zagranicą. 
 
 

- Liczba wyjazdów 
stażowych, wizyt 
studyjnych, seminariów. 

- Liczba i wykaz osób, 
które ukończyły staż. 

- Liczba i wykaz osób 
uczestniczących w 
wyjazdach studyjnych, 
stażach, seminariach. 

Realizatorzy: 
 
Burmistrz miasta i gminy 
Pobiedziska, zespół 
interdyscyplinarny, ośrodek 
pomocy społecznej 
 
Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 

 

 

2010-2020 

 4) Opracowanie  
oraz wdrażanie 
standardów i procedur 
postępowania wobec osób 
doznających przemocy i 
stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 

- opracowywanie 
standardów usług 
i procedur 
postępowania, 

- szkolenie pracowników 
placówek wdrażających 
standardy. 

-  
- Liczba przeszkolonych 

pracowników. 
 

Realizatorzy: 
 
Zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej, 
Gminna Komisja Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 
Partnerzy: 

2010-2020 
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Wojewódzki Koordynator 
realizacji Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie ,specjaliści w 
zakresie pomocy 
psychologicznej i terapii 
systemowej rodzin, 
policja, 
sądy, 
prokuratura, 
organizacje pozarządowe. 

 
 5) Prowadzenie superwizji 

dla realizatorów zadań 
tworzonego systemu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie. 

 

- prowadzenie superwizji 
w placówkach pomocy 
społecznej,  

- wspieranie superwizji 
w placówkach 
realizujących programy 
wsparcia 
psychologicznego. 

- Rodzaj i liczba placówek, w 
których wprowadzono 
superwizję. 

- Liczba pracowników 
uczestniczących 
w spotkaniach 
superwizyjnych. 

 

Realizatorzy: 
 
 
ośrodek pomocy społecznej 
 

 
Partnerzy: 
ośrodki szkoleniowo-
diagnostyczne i superwizyjne 
administracja rządowa 
uczelnie wyższe 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 

4. Dostosowanie 
zasobów istniejących 
na terenie miasta i 
gminy Pobiedziska do 
potrzeb tworzonego 
gminnego systemu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie 

1) Przeprowadzenie 
diagnozy potrzeb oraz 
oceny istniejących 
zasobów w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie na terenie 
miasta i gminy Pobiedziska 

- badanie potrzeb , 
- inwentaryzacja 

posiadanych zasobów  
kadry, programów, 

- ocena istniejących 
zasobów w odniesieniu 
do zdiagnozowanych 
potrzeb, 

- przygotowanie raportu 
oraz rekomendacji dla 

- Wykaz zasobów w skali 
miasta  uwzględniający 
m.in.: placówki, programy, 
grupy, zespoły, kadrę 
merytoryczną, odbiorców.  

- Wyniki raportu dotyczące 
oceny potrzeb w skali 
miasta 

- Wyniki raportu ze 
sformułowanymi  

Realizatorzy: 
zespół interdyscyplinarny, 
  ośrodek pomocy społecznej 
 

 
Partnerzy: 
 
eksperci 
policja  
sądy 

2010-2020 
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 rozwoju infrastruktury  
    w mieście i gminie 
Pobiedziska 
- modyfikacja istniejących 

zasobów stosownie do 
potrzeb,  

- opracowanie mapy 
placówek świadczących 
pomoc wraz z ofertą 
programową. 

 

rekomendacjami  
dotyczącymi rozwoju 
infrastruktury w mieście. 

 

prokuratura 
służby więzienne 
organizacje pozarządowe 

 

 2) Inicjowanie 
przekształceń, 
pozyskiwanie środków 
oraz uruchomienie nowych 
placówek i/lub 
programów, zgodnie 
z istniejącymi potrzebami. 

- uruchomienie Punktu 
Konsulatacyjnego  
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie, 

- uruchomienie  
/programów 
korekcyjno-
edukacyjnych dla 
osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

- utworzenie sieci 
placówek 
specjalistycznych 
i/lub programów, w 
tym szczególnie dla 
dzieci, ludzi 
starszych oraz osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie,  

-  
 

- Liczba i rodzaj nowo 
uruchamianych placówek/ 
programów.  

- Liczba miejsc dla uczestników 
programów. 

- Wykaz placówek 
/programów włączonych do 
systemu. 

- Liczba uruchomionych 
mieszkań, liczba miejsc 
w mieszkaniach readaptacji 
środowiskowej. 

 

 

Realizatorzy: 
 
Biuro Polityki Społecznej  
Biuro Polityki Zdrowotnej 
Biuro Edukacji 
Biuro Polityki Lokalowej 
wydziały spraw społecznych  
i zdrowia dla dzielnic 
ośrodki pomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 
administracja rządowa zakłady 
opieki zdrowotnej 
organizacje pozarządowe 

 

 

 

2007-

2011 

 4) Ewaluacja udzielanej 
pomocy pod względem 
przydatności, efektywności 
i racjonalności wydatków. 

- opracowanie założeń 
ewaluacji, 

- szkolenie realizatorów 
działań pomocowych 
funkcjonujących 

- Liczba placówek poddanych 
ewaluacji. 

- Wyniki przeprowadzonej 
ewaluacji. 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
komisja socjalna i spraw 
mieszkaniowych Rady 

2010-2020 
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 w ramach tworzonego 
systemu. 

 

Miejskiej Gminy Pobiedziska, 
ośrodek pomocy społecznej. 

 
5. Zapewnienie 
kompleksowej pomocy 
rodzinom,  
w których występuje 
przemoc 
z uwzględnieniem 
potrzeb wszystkich 
członków rodzin. 
 

1) Udzielanie pomocy        i 
wsparcia osobom 
doznającym przemocy w 
rodzinie pozostającym 
w środowisku 
zamieszkania. 

 

- prowadzenie 
ambulatoryjnego 
poradnictwa 
specjalistycznego, w tym 
psychologicznego, 
pedagogicznego, 
rodzinnego, prawnego 
i socjalnego, 

- podejmowanie 
interwencji kryzysowej, 

- podejmowanie procedury 
Niebieskiej Karty, 

- prowadzenie grup 
wsparcia. 

 

- Rodzaj i liczba udzielonych 
porad specjalistycznych. 

- Liczba podjętych interwencji 
kryzysowych.  

- Liczba działań podjętych 
z użyciem procedury 
Niebieskich Kart. 

- Liczba prowadzonych grup 
wsparcia, oraz liczba 
uczestników. 

Realizatorzy: 
 
 
ośrodek pomocy społecznej 
ośrodki interwencji 
kryzysowej 
specjalistyczne poradnie 
rodzinne 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze  
poradnie psychologiczno-
pedagogiczne 
specjalistyczne poradnie 
psychologiczno- pedagogiczne 

 
Partnerzy: 
organizacje pozarządowe 
policja 

 

2010-2020 

 2) Udzielanie pomocy 
osobom doznającym 
przemocy w rodzinie 
zmuszonym do 
opuszczenia 
dotychczasowego miejsca 
zamieszkania.  

- udzielanie bezpiecznego 
schronienia osobom 
doznającym przemocy  

     w rodzinie, 
- udzielanie bezpiecznego 

schronienia dzieciom 
krzywdzonym,  

- zapewnienie stacjonarnej 
pomocy specjalistycznej, 
w tym psychologicznej, 
pedagogicznej, prawnej, 
socjalnej. 

 

- Liczba osób, którym  
udzielono schronienia 
w poszczególnych typach 
placówek z powodu 
przemocy w rodzinie. 

- Liczba dzieci krzywdzonych 
skierowanych do opieki 
zastępczej. 

- Rodzaj i liczba pomocy 
specjalistycznej udzielonej 
osobom doznającym 
przemocy w rodzinie 
przebywającym 
w schroniskach. 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplnarny, 
ośrodek pomocy społecznej 
ośrodki interwencji 
kryzysowej 
specjalistyczne poradnie 
rodzinne 
domy dla matek z małoletnimi 
dziećmi i kobiet w ciąży 
pogotowia rodzinne 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze 

 

2010-2020 
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Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 
policja 
sądy 

 
 3) Wspieranie programów 

interwencyjnych 
w sprawach dzieci, które 
są ofiarami  
i świadkami przemocy  
w rodzinie. 

 

- podejmowanie 
interwencji kryzysowych, 

- prowadzenie poradnictwa 
specjalistycznego,  

- uruchomienie procedur 
prawnych i pomoc w ich 
realizacji. 

- Liczba przeprowadzonych 
interwencji wraz z podaniem 
przyczyny podjęcia działań. 

- Rodzaj i liczba udzielonych 
porad i konsultacji 
specjalistycznych. 

- Liczba przesłuchań 
chroniących dziecko. 

- Liczba sprawców przemocy 
wobec dzieci, stopień 
pokrewieństwa. 

 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej 
 
Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 
policja  
prokuratura 
sądy 

 

2010-2020 

 4) Wspieranie programów 
psychoedukacyjnych 
kierowanych do dzieci, 
które są ofiarami  
i świadkami przemocy w 
rodzinie. 

- prowadzenie pomocy 
psychologicznej 
indywidualnej i grupowej, 

- prowadzenie konsultacji 
wychowawczych dla 
rodziców. 

- Rodzaj i liczba placówek 
realizujących programy 
psychoedukacyjne dla 
dzieci. 

- Rodzaj udzielonej pomocy, 
liczba odbiorców. 

- Liczba konsultacji 
udzielonych rodzicom. 

 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej 
specjalistyczne poradnie 
rodzinne 
poradnie psychologiczno-
pedagogiczne. 

 
Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 

 5) Realizowanie 
programów interwencji  
i wsparcia dla osób 
starszych doznających 
przemocy ze strony swoich 

- prowadzenie działań 
informacyjno 
edukacyjnych, 

- prowadzenie 
poradnictwa i 

- Rodzaj i liczba placówek, 
organizacji realizujących 
programy. 

- Liczba programów 
wspieranych przez 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodki pomocy społecznej 

 

2010-2020 
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bliskich lub opiekunów. wsparcia 
psychologicznego, 

- podejmowanie 
działań 
interwencyjnych, 

- szkolenia dla rodzin, 
opiekunów 
i przedstawicieli 
grup zawodowych 
pracujących z 
osobami starszymi w 
domach pomocy 
społecznej, 
ośrodkach pomocy 
społecznej, 
podstawowej opiece 
zdrowotnej. 

 

miasto. 

- Liczba szkoleń i ich 
uczestników 

- Rodzaj i liczba 
odbiorców programów. 

- Wyniki ewaluacji 
programów. 

 

Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 
policja 
zakłady opieki zdrowotnej 

 

 7) Wspieranie programów 
pomocy 
psychoterapeutycznej dla: 
a) osób doznających 
przemocy w rodzinie, 
b) dzieci krzywdzonych, 
c) osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

 

- pomoc w formie 
ambulatoryjnej 
i stacjonarnej, 

- oferta dla tzw. 
specyficznych pacjentów, 
w tym m.in. imigrantów, 
osób starszych, osób z 
rodzin, w których nie 
występuje problem 
alkoholowy i które nie 
korzystają z pomocy 
społecznej, 

- oferta dla osób 
doznających przemocy 
psychicznej, 

- programy terapeutyczne 
dla dzieci w kryzysowych 
sytuacjach rodzinnych, 

- Liczba i wykaz placówek 
realizujących programy 
terapeutyczne dla: 

a) osób doznających przemocy 
w rodzinie, 
b) dzieci krzywdzonych, 
c) sprawców przemocy. 

- Rodzaj udzielonej pomocy. 
- Rodzaj i liczba odbiorców 

poszczególnych form. 
 

 

 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny, 
ośrodki interwencji 
kryzysowej, 
poradnie psychologiczno-
pedagogiczne, 
specjalistyczne poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne. 

 
Partnerzy:  
 
organizacje pozarządowe 
zakłady opieki zdrowotnej 

2010-2020 
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- programy terapeutyczne 
dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie. 

 
 8) Prowadzenie 

oddziaływań korekcyjno-
edukacyjnych wobec osób 
stosujących przemoc w 
rodzinie. 

- programy dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie 
zobowiązanych do 
uczestnictwa 
w programie przez sąd,  

- programy dla osób 
stosujących przemoc 
w rodzinie, którzy 
uczestniczą w terapii 
uzależnienia od alkoholu, 
po zakończeniu 
programu 
podstawowego, 

- programy dla rodziców 
i opiekunów stosujących 
przemoc wobec dzieci, 

- programy dla sprawców 
przemocy, którzy 
dobrowolnie szukają 
pomocy. 

 

- Formy oddziaływań i liczba 
odbiorców programów. 

- Liczba osób, które ukończyły 
program. 

- Wyniki skuteczności 
programu. 

- Liczba i wykaz ośrodków 
realizujących programy dla 
osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny 
ośrodek pomocy społecznej 
Punkt Konsultacyjny dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych  
Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 
wojewódzki szpital  dla 
nerwowo i psychicznie 
chorych w Gnieźnie 
sądy ,służby więzienne 

 

2010-2020 

 9) Wspieranie programów 
kierowanych do sprawców 
przemocy  
w rodzinie przebywających  
w zakładach 
penitencjarnych. 

- prowadzenie oddziaływań 
korekcyjno-edukacyjnych 
wobec osób, które 
stosowały przemoc w 
rodzinie. 

 
 

 

 

 

- Liczba i wykaz zakładów 
penitencjarnych  
realizujących programy 
korekcyjno-edukacyjne dla 
osób, które  stosowały 
przemoc w rodzinie. 

- Liczba uczestników 
programu. 

- Liczba osób, które ukończyły 
program. 

Realizatorzy: 
 
PCPR 
,zespól interdyscyplinarny 
,ośrodek pomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 
służby więzienne 
organizacje pozarządowe 

2010-2020 
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 10) Wspieranie 
programów 
zapewniających 
bezpieczeństwo socjalne 
osobom doznającym 
przemocy w rodzinie. 

- poradnictwo socjalne, 
- warsztaty aktywizacji 

zawodowej, 
- prowadzenie mieszkań 

readaptacji 
środowiskowej (mieszkań 
chronionych), 

- pomoc w pozyskiwaniu 
mieszkań socjalnych. 

- Liczba uczestników 
warsztatów i osób, które 
podjęły pracę 

- Liczba osób przebywających 
w mieszkaniach readaptacji 
środowiskowej. 

- Liczba osób, które pozyskały 
mieszkania socjalne. 

 

Realizatorzy: 
 
Burmistrz  Miasta i Gminy 
Pobiedziska, zespół 
interdyscyplinarny, 
ośrodek pomocy społecznej, 
zakład komunalny 
Komisja socjalna i spraw 
mieszkaniowych Rady 
Miejskiej Gminy Pobiedziska 
Partnerzy: 
 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 

6. Zintegrowanie 
środowisk 
i działań na rzecz 
ograniczania zjawiska 
przemocy  
w rodzinie 
 

1) Utworzenie zespołu 
interdyscyplinarnego 
gminnego systemu 
przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie oraz ochrony 
ofiar przemocy w rodzinie  
na terenie Miasta i Gminy 
Pobiedziska 

 

- wyłonienie partnerów 
i podpisanie porozumień 
o współpracy między 
Burmistrzem miasta i 
gminy Pobiedziska a 
wyłonionymi partnerami 

- organizowanie spotkań 
i konsultacji o charakterze 
informacyjno-
edukacyjnym, w tym m.in. 
seminariów, debat, 

- inicjowanie wspólnych 
przedsięwzięć. 

 

- Określenie przez Radę 
Miejską Gminy Pobiedziska, 
trybu i sposobu powołania i 
odwoływania członków 
zespołu interdyscyplinarnego 
oraz szczegółowe warunki 
jego funkcjonowania. 

- Powołanie zespołu 
interdyscyplinarnego przez 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Pobiedziska, 

- Zawarcie przez Burmistrza 
Miasta i Gminy Pobiedziska 

- porozumień z podmiotami 
,których przedstawiciele 
będą wchodzić w skład 
zespołu interdyscyplinarnego  
i realizować gminny program 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 
2010-2020 

Realizatorzy: 
Rada Miejska Gminy 
Pobiedziska, 
Burmistrz Miasta i Gminy 
Pobiedziska. 

 
Partnerzy: 
policja 
sądy  
prokuratura 
służby więzienne 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 
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 2) Utworzenie systemu 
informacji o zjawisku 
przemocy w rodzinie. 

- utworzenie i bieżąca 
aktualizacja 
internetowej bazy 
danych o zasobach 
miasta w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w 
rodzinie, 

- gromadzenie i 
analiza danych 
statystycznych 
dotyczących 
przemocy w rodzinie 
pozyskiwanych ze 
wszystkich 
instytucji/placówek 
/organizacji 
działających w 
budowanym 
systemie, 

- opracowanie 
narzędzia służącego 
do monitorowania 
realizacji Programu, 

- Dostępna i aktualna 
baza danych. 

- Wyniki raportów 
z przeprowadzanych 
badań. 

- Opracowane narzędzia 
monitoringu. 

- Wyniki sprawozdań 
z realizacji Programu. 

- Analizy dotyczące form 
pracy, rodzaju i liczby 
odbiorców. 

 
 
 

Realizatorzy: 
zespół interdyscyplinarny 
ośrodek pomocy społecznej 
 

 
Partnerzy: 
placówki oświatowe, 
policja , 
sądy, 
prokuratura, 
służby więzienne, 
służba zdrowia 
organizacje pozarządowe 

 

2010-2020 
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- monitorowanie na 
bieżąco dostępności 
do placówek 
udzielających 
pomocy. 

 5) Opracowanie  
i upowszechnienie 
informatora  
o Programie oraz  
o instytucjach  
i organizacjach 
realizujących zadania  w 
zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie praz 
ochrony ofiar przemocy w 
rodzinie na terenie miasta 
i gminy Pobiedziska 

- portal internetowy, 
- informator w wersji 

papierowej dla 
mieszkańców. 

- Liczba odwiedzających 
stronę internetową. 

- Liczba wydrukowanych  
   i rozpowszechnionych 

informatorów. 

Realizatorzy: 
 
zespół interdyscyplinarny 
ośrodek pomocy społecznej 

 
Partnerzy: 
 
Urząd Miasta i Gminy 
Pobiedziska 

 

2010-2020 

 

 


