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TERMIN  
ROZPOCZĘCIA REALIZACJI 

I GRUPA – ZADANIA STAŁE 

1 Rozbudowa strony internetowej  
MOPS Nowy Sącz 
 
  
 
 

Przygotowanie kompletu materiałów informacyjnych do 
zamieszczenia na stronie w tym: akty prawne, informacja o Zespole 
Interdyscyplinarnym,  informacja o ogólnopolskich oraz  miejscowe  
instytucjach realizujących zadania przeciwdziałania przemocy – baza 
pomocy . Informacja o zadaniach realizowanych przez MOPS w 
ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy  w  Rodzinie pn 
„Przemoc kradnie życie”  tym: godziny  otwarcia  Punktu  Wsparcia i 
Konsultacji dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,  godziny przyjęd 
poszczególnych specjalistów. Informacje edukacyjne , cyberprzemoc.   
Bieżąca aktualizacja strony. 

 kwiecieo 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Artykuły w prasie lokalnej  Informacje o działaniach podejmowanych przez MOPS w ramach 
realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. 
„Przemoc kradnie życie”  działalnośd Punktu Wsparcia i Konsultacji,  
co to jest przemoc – rozwiązania, porady, przykłady .  informacja o 
Zespole Interdyscyplinarnym. 
 
Kolportaż plakatów i ulotek opracowanych i wydrukowanych w 
ramach środków pozyskanych w 2010 r. w  instytucjach kościelnych, 
systemu oświaty, służby zdrowia, sądownictwa,  prokuratury, policji 
oraz pomocy społecznej i organizacjach pozarządowych.  

Maj  2011 
 



2 Uruchomienie Punktu Wsparcia i 
Konsultacji dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie  
 
 
 
 
 

Przeprowadzenie remontu  i wyposażenie punktu 
 – zakup mebli, zestawu komputerowego, dostępu do internetu , 
telefonu, LEX 
 
Zakup telefonu  na dyżury od 15-22, zakup niezbędnych materiałów 
biurowych abonament tel. stacjonarny, czynsz za pomieszczenie 
Punktu Wsparcia i Konsultacji 
 
Zatrudnienie  psychologa, prawnika,  policjanta, księdza  
w godz. dopołudniowych w Punkcie Wsparcia i Konsultacji. 
 
Koszty dodatków specjalnych  dla pracowników za dyżurów    w 
Punkcie Wsparcia i Konsultacji w godzinach popołudniowych  oraz 
pod  telefonem  do godz. 22 .  
 
 Koszty dyżurów  pracowników  w Punkcie Wsparcia i Konsultacji w 
godzinach dopołudniowych  
 
Przewidywane koszty pracy pracowników socjalnych w środowisku 
związanym z występującą przemocą oraz koszt pracy pracowników 
Zespołu  ds. realizacji programu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie powołanego Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora MOPS   
 
Koszty dodatków  specjalne dla pracowników  Zespołu ds. realizacji 
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołanego 
Zarządzeniem Nr 3 Dyrektora MOPS   

Luty  2011  
 
 
 
Luty 2011 
 
 
 
maj 2011 
 
 
maj 2011 
 
 
 
maj 2011 
 
 
 
styczeo 2011 
 
 
 
maj 2011 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 a) Szkolenia specjalistycznego 
dla kadry MOPS  
 
 
 
 
 

b) Szkolenia specjalistycznego 
dla Zespołu 
Interdyscyplinarnego  

 
 
 
 

c) Szkolenia specjalistycznego 
dla pielęgniarek 
środowiskowych i szkolnych 

Zadania i możliwości pracowników socjalnych wobec 
problemu przemocy w rodzinie - podniesienie kompetencji 
pracowników  socjalnych. 
 Zwiększenie efektywności działao pomocowych  i 
interwencyjnych w rozwiązywaniu problemu  przemocy w 
oparciu o obowiązujące przepisy i procedury. 
 
Zwiększenie kompetencji interpersonalnych niezbędnych do 
pracy zespołowej. Zwiększenie efektywności działao 
zespołowych i interwencyjnych w rozwiązywaniu problemów 
psychospołecznych.  Zwiększenie efektywności pracy 
zespołowej w oparciu o interdyscyplinarną formułę pracy 
przedstawicieli służb i instytucji. 
 Zwiększenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w tym 
przemocy i zaniedbao wobec dzieci, podejście 
diagnostyczne, rozpoznanie przemocy w tym zespołu 
dziecka maltretowanego. Zwiększenie wiedzy i umiejętności 
postępowania przedstawicieli ochrony zdrowia w sytuacji 
przemocy- obszar interwencji i pomocy – procedura 
:Niebieskiej Karty Ochrony Zdrowia” –obowiązujące 
procedury i algorytmy. Zwiększenie wiedzy na temat 
prawnych aspektów działania przedstawicieli ochrony 
zdrowia w świetle znowelizowanej Ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy . 

Czerwiec 2011/ 
Październik 2011 
 
 
 
 
Czerwiec 2011 
 
 
 
 
 
 
Czerwiec  2011 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
II GRUPA ZADAO  

adresaci /tematyka   Konferencji 

1 Przygotowanie  Sali konferencyjne 
dla  grup wsparcia,  spotkao, 
konferencji. 

Przeprowadzenie remontu  i zakup wyposażenie sali ( w tym: krzesła 
, stoliki, naczynia, termosy czajniki itp.)  
 
Zakup wyposażenia i materiałów edukacyjnych dla dzieci 

Maj 2011 r.  



 ( świadków przemocy)   objętych opieką podczas prowadzonych 
Grup Wsparcia. ( stoliki, krzesełka, zabawki, mat. Plastyczne itp.) 
  

2 Współorganizacja  Konferencji pn. 
 „ Wychowanie poprzez dialog 
Rozmawiając – zapobiegamy 
przemocy”  Konferencja 
zorganizowana wspólnie z Katolickim 
Centrum Edukacji Młodzieży „Kana” 
oraz Zespół Pomocy Psychologiczno 
– Pedagogicznej „Ostoja”  

 

Cele Konferencji 

Zapoznanie środowiska oświaty psychologów, pedagogów, 

nauczycieli o możliwościach uzyskania pomocy i wsparcia dla dzieci i 

młodzieży ofiar przemocy w rodzinie; przeciwdziałanie wykluczeniu 

dzieci i młodzieży poprzez nauczanie i wychowanie wspomagające 

osiągnięcia szkolne i rozwój osobisty;  dostarczenie nauczycielom, 

dorosłym nowych narzędzi, metod, pomysłów służących 

doskonaleniu sztuki dialogu i pogłębiania wzajemnych relacji z 

dzieckiem;  wykazanie skuteczności metod dialogowych w 

nawiązywaniu więzi wychowawczej; przekazanie konkretnych 

narzędzi pracy wychowawczej z dziedmi i młodzieżą; zapewnienie 

wczesnej pomocy dzieciom ofiarom przemocy, przeżywającym 

trudności ; przedstawienie  działalności Telefonu zaufania dla dzieci i 

młodzieży 116 111;  

Adresaci konferencji: 

Konferencja skierowana do środowiska oświaty: dyrektorzy, 

pedagodzy, nauczyciele publicznych szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych z terenu miasta Nowego Sącza, pracownicy  

miejskich placówek psychologiczno-pedagogicznych, absolwenci 

Programu „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców”,  

studenci Instytutu Pedagogicznego Paostwowej Wyższej Szkoły 

Zawodowej w Nowym Sączu, pracownicy Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Nowym Sączu, lokalne władze, instytucje i 

organizacje działające w obszarze pomocy dziecku i rodzinie. 

Czerwiec 2011 

 
3 

Konferencja podsumowująca 
realizację przez Miejski Ośrodek 

Cel Konferencji:  

Przedstawienie i podsumowanie działao realizowanych przez   MOPS  w 
grudzieo  2011 r. 

 



Pomocy Społecznej w Nowym Sączu 
Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie pn. „Przemoc 
kradnie życie”  

Opracowanie i wydruk broszur 
podsumowujących działania  MOPS  
w ramach Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie pn. „ Przemoc kradnie 
życie” 

ramach Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „ 
Przemoc kradnie życie” oraz wytyczenie kierunków działao na  lata 
następne.  
 
Wykłady pn. „ Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oddziaływania 
w obszarze interwencji i pomocy – rozwiązania praktyczne na 
przykładzie doświadczeo  NIEBIESKIEJ LINII „ 
 
Przekazanie broszur  uczestnikom Konferencji  
 

Adresaci konferencji: 

 Przedstawiciele:  instytucji kościelnych, systemu oświaty, służby 
zdrowia, sądownictwa,  prokuratury, policji, pomocy społecznej  
organizacjach pozarządowych oraz uczestników Grup Wsparcia. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

III GRUPA ZADAO  
 

1 Utworzenie dwóch Grup Wsparcia – 
Ofiar Przemocy w Rodzinie  

Działania o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, 
zmierzające do złagodzenia psychologicznych skutków przemocy 
domowej wśród jej ofiar.  Zapoznanie z definicją przemocy 
domowej, jej rodzajami i mechanizmami.  Zwiększenie świadomości 
praw osobistych i zdobycie umiejętności niezbędnych do korzystania 
z nich. Zdobycie umiejętności wychodzenia z kryzysu i radzenia sobie 
w sytuacji kryzysowej. Działania o charakterze wspierającym i 
terapeutycznym dla osób z rodzin dotkniętych zaburzeniem 
pełnienia ról rodzinnych i społecznych, zagrożonych wykluczeniem 
społecznym; a tym samym przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu. Działania o charakterze socjalnym, mające na celu 
indywidualną pomoc  w rozwiązywaniu trudnych, konfliktowych 
sytuacji rodzinnych. 

Od sierpnia 2011 r. 
 do grudnia 2011r.  

 



 


