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Lepiej, więcej, bezpieczniej 

- południowo praski system przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie

Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki 

Społecznej

 100 000 zł. dotacja z projektu

 64 000 zł.  wkład własny

Główny cel projektu to zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób 

zagrożonych i doświadczających przemocy w rodzinie z terenu dzielnicy Praga-

Południe w okresie od 01.06.2020r. do 31.12.2020r.



Zadania do realizacji

 Działanie 1. Sporządzenie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz gry profilaktyczno-edukacyjnej 

 Działanie 2. Rozwój działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych, 
wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu

 Działanie 3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii ofiar 

przemocy

 Działanie 4. Rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc 

 Działanie 5. Pogadanki dla seniorów nt. zjawiska przemocy domowej oraz możliwości 
uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej oraz spotkanie podsumowujące. 



Działanie 1
Okres czerwiec-listopad 2020

 Sporządzenie diagnozy lokalnych potrzeb w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie

 Dwa poziomy diagnozy:

 Oszacowanie zjawiska przemocy w populacji mieszkańców dzielnicy, zagrożenia 

przemocą w poszczególnych częściach dzielnicy i określenie form stosowanej przemocy

 Badanie pracowników lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w celu 

zdiagnozowania ich potrzeb, oczekiwań oraz poziomu wypalenia zawodowego

 Etapy pracy:

 Opracowanie metodologii badania oraz 

 harmonogramu realizacji 

 Wyłonienie realizatora

 Przedstawienie raportu z badania na spotkaniu podsumowującym



Działanie 1
Okres czerwiec- listopad 2020

 Opracowanie, produkcja oraz dystrybucja gry profilaktyczno-edukacyjnej

 Narzędzie edukacyjno-profilaktyczne do stosowania min. przez ZI, grupy robocze

 Zakres tematyki gry min. rozpoznawanie i nazywanie zachowań przemocowych, 

rozpoznawanie czynników wyzwalających złość/agresję, nauka konstruktywnych sposobów 

reakcji ect.

 Etapy: 

 Opracowanie koncepcji gry 

 Przygotowanie prototypu

 Testowanie prototypu 

 Opracowanie graficzne gry

 Produkcja i dystrybucja do instytucji zajmujących się tematyką przemocy(200 egz.)



Działanie 2. Rozwój działalności zespołu interdyscyplinarnego i grup 

roboczych, wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie 
wypaleniu zawodowemu

 Spotkania superwizyjne

 członkowie ZI, grup roboczych oraz pracownicy ośrodka

 1 w miesiącu (5h) przez okres 6-ciu miesięcy (łącznie 30 godzin)

 Szkolenia i doradztwo specjalistyczne 

 4 szkolenia 5h dla grup 20 osobowych (20 godzin, 80 osób)

 Zakres tematyczny min.:

 Ochrona osób doznających przemocy w rodzinie uwarunkowania prawno-karne

 Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie przez organy ścigania i wymiar sprawiedliwości

 Postępowania z dzieckiem w procedurze „NK”

 Procedura postępowania w sytuacji kryzysowej

 Wyjazd studyjny 

 10-15 pracowników i osób realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie

czerwiec-listopad

czerwiec-lipiec

wrzesień- listopad

wrzesień-październik



Działanie 3. Rozwój poradnictwa specjalistycznego dla różnych kategorii 

ofiar przemocy

 Konsultacje indywidualne dla ofiar przemocy i osób stosujących przemoc

 Zespół psychologów (osoby zaangażowane w realizację zadań zaplanowanych w 

projekcie socjalnym 2020)

 Psychiatra (dofinansowanie projektowe)

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (karty indywidualnych konsultacji, 

zestawienia miesięczne przeprowadzonych konsultacji, zbiorczo od koordynatora 

zespołu)

 Konsultacje dla 100 osób 

czerwiec-listopad



Działanie 4. Rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc 

 Spotkania edukacyjno-motywacyjne ”Jest Pomoc - Jest Moc – Jest Inny Lepszy Świat”

 Osoby uczestniczące w procedurze „NK”, osoby z rodzin gdzie występuje zjawisko przemocy

 Cotygodniowe 2h spotkania (8 spotkań, 16 godzin, 15 osób)

 Prawnik (3 spotkania) porady prawne z zakresu problematyki przeciwdziałania przemocy i 

rozwiązań prawnych

 Realizatorzy specjaliści pracujący w zespole przeciwdziałania przemocy 

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (sprawozdanie z rekrutacji, dokumenty 

potwierdzające realizację min. listy obecności, program warsztatów, 

sprawozdanie/podsumowanie z realizacji według przyjętego w ośrodku sposobu 

ewidencjonowania pracy specjalistów,  zestawienie ankiet)

czerwiec-listopad



Działanie 4. Rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc 

 Spotkania korekcyjne dla osób stosujących przemoc – program korekcyjno-edukacyjny 

dla osób stosujących przemoc 

 Osoby uczestniczące w procedurze ”NK” 

 Uczestnicy  warsztatów „Być ojcem to takie męskie”

 20  cotygodniowych spotkań 2,5h min.10 osób

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (sprawozdanie z rekrutacji, 

dokumenty potwierdzające realizację min. listy obecności, program warsztatów, 

sprawozdanie/podsumowanie z realizacji według przyjętego w ośrodku sposobu 

ewidencjonowania pracy specjalistów)

czerwiec-listopad



Działanie 4. Rozwój oddziaływań terapeutycznych ukierunkowanych na 

osoby dotknięte przemocą w rodzinie i osoby stosujące przemoc

 Grupa wsparcia dla osób doznających przemocy w rodzinie

 Cotygodniowo 2h (min.10 osób) 

 Grupa o charakterze otwartym

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (sprawozdanie z rekrutacji, dokumenty 

potwierdzające realizację min. listy obecności, program warsztatów, 

sprawozdanie/podsumowanie z realizacji według przyjętego w ośrodku sposobu 

ewidencjonowania pracy specjalistów)

 Grupa wsparcia dla młodzieży w wieku 13-17 lat 

 Cotygodniowo (10 osób) 

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (sprawozdanie z rekrutacji, dokumenty 

potwierdzające realizację min. listy obecności, program warsztatów, 

sprawozdanie/podsumowanie z realizacji według przyjętego w ośrodku sposobu 

ewidencjonowania pracy specjalistów)

czerwiec-listopad



Działanie 5. Pogadanki dla seniorów nt. zjawiska przemocy domowej oraz 

możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej oraz spotkanie 

podsumowujące. 

 Uczestnicy Klubu Seniora 

 Pogadanki dotyczące tematyki przemocy (formy przemocy, prawdy i mity, skutki 

przemocy ect.)

 4 spotkania 2h (8godzin)

 Prowadzenie 2 psychologów/terapeutów

 Dokumenty potwierdzające wykonanie zadania (program spotkań, listy obecności)

czerwiec-listopad



Działanie 5. Pogadanki dla seniorów nt. zjawiska przemocy domowej 

oraz możliwości uzyskania pomocy w sytuacji kryzysowej oraz 
spotkanie podsumowujące.

 Spotkanie podsumowujące 

 Prezentacja wyników przeprowadzonej diagnozy

 Prezentacja gry edukacyjnej/warsztat prezentacyjny

 Panel dyskusyjny z udziałem ekspertów, specjalistów, praktyków, przedstawicieli służb z terenu 

dzielnicy

 Raport i gra zostanie rozdystrybuowana do placówek z terenu dzielnicy i Warszawy



Dziękujemy


