
Załącznik Nr 1 
Do Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

Oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2025 

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2025 – nakłady finansowe 

 
Cel główny: Zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w powiecie mławskim 
  Uwagi/ informacje dodatkowe 

Koszt całościowy Programu 
 

138 400,00 zł  

Koszt Programu w poszczególnych latach 
 
 

ROK 2021 -  24 200,00  zł 
ROK 2022 – 24 200,00 zł 
ROK 2023 -  30 000, 00 zł 
ROK 2024 -  30 000,00 zł 
ROK 2025 -  30 000,00 zł 

 

ROK 2021 

CEL SZCZEGÓŁOWY :  Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   
                                         i  ochrony ofiar na terenie powiatu mławskiego  

Zorganizowanie  interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla 
przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany 
doświadczeń. 

2 500,00 zł Organizacja konferencji, szkoleń, 
wynagrodzenia dla prowadzących,  

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania osób doznających 
przemocy w rodzinie 

-  Realizacja zadania od 2023 roku 

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

 -  Spotkanie raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY : System współpracy instytucjonalnej podejmowanej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami i służbami. 

1 500,00 zł Stworzenie bazy danych, 
wynagrodzenie 

Bank dobrych praktyk. Gromadzenie danych dotyczących inicjatyw podejmowanych 
na rzecz osób doznających przemocy. 

-  

Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. -  

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na -   
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terenie powiatu mławskiego 

CEL SZCZEGÓŁOWY : Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów -  

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -   

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1 500,00 zł Kampania informacyjno -  
promocyjna. Opracowanie, druk i 
dystrybucja materiałów 
informacyjnych dla osób 
doświadczającej przemocy 

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy  -   

Superwizja dla specjalistów pracujących z os. uwikłanymi w przemoc 2000, 00 zł  

Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników 
oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

 -   

Prowadzenie telefonu interwencyjnego -   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji  

Prowadzenie programów psychologiczno -terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji 

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -  

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie -  

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc -  

Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych  Spotkanie superwizyjne 
(superwizja koleżeńska) raz w 
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miesiącu organizowane i 
prowadzone przez koordynatora 
programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Skuteczne formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin 

Zapewnienie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą (w tym dzieciom) 

4 000, 00 zł  

Prowadzenie punktów informacyjno -konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie 

-   

Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających 
dzieci      i młodzież na problem przemocy w rodzinie. 

2700,00 zł 5 godz. x 3 oddziały x 90 zł x 2 
prowadzących 

Utworzenie i prowadzenie anonimowej poradni mailowej dla młodzieży  1 000,00 zł – promocja działania 

Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego  -   

Prowadzenie warsztatów  dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze -  

Prowadzenie grup psychoedukacyjnych/ grup wsparcia dla  dzieci i młodzieży -  

Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu  -  Piknik rodzinny – realizacja zadania 
od 2023 

Wynagrodzenie dla powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – koordynatora działań programowych 

9 000,00 zł 3 000, 00 zł kwartalnie począwszy 
od II kwartału 2021 r 

ROK 2022 

CEL SZCZEGÓŁOWY :  Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   
                                         i  ochrony ofiar na terenie powiatu mławskiego  

Zorganizowanie  interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla 
przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany 
doświadczeń. 

2 500,00 zł Organizacja konferencji, szkoleń, 
wynagrodzenia dla prowadzących, 
catering 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania osób doznających 
przemocy w rodzinie 

- Realizacja zadania od 2023 r. 

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

 -  Spotkanie raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY : System współpracy instytucjonalnej podejmowanej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 
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Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami i służbami. 

- Stworzenie bazy danych, 
wynagrodzenie- realizacja zadania 
2021 r. 

Bank dobrych praktyk. Gromadzenie danych dotyczących inicjatyw podejmowanych 
na rzecz osób doznających przemocy. 

-  

Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. -  

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

-   

CEL SZCZEGÓŁOWY : Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Opracowanie i upowszechnianie materiałów instruktażowych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

1 500,00 zł Opracowanie projektu (ulotki, plakaty, 
broszury), druk materiałów 

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów -  

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -   

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1 500,00 zł Kampania informacyjno -  
promocyjna. Opracowanie, druk i 
dystrybucja materiałów 
informacyjnych dla osób 
doświadczającej przemocy 

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy  -   

Superwizja dla specjalistów pracujących z os. uwikłanymi w przemoc -  

Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników 
oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

 -   

Prowadzenie telefonu interwencyjnego -   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
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przyznawanych w ramach dotacji  

Prowadzenie programów psychologiczno -terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji 

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -  

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie -  

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc -  

Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych  Spotkanie superwizyjne (superwizja 
koleżeńska) raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Skuteczne formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin 

Zapewnienie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą (w tym dzieciom) 

4 000, 00 zł  

Prowadzenie punktów informacyjno -konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie 

-   

Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających 
dzieci      i młodzież na problem przemocy w rodzinie. 

2700,00 zł 5 godz. x 3 oddziały x 90 zł x 2 
prowadzących 

Utworzenie i prowadzenie anonimowej poradni mailowej dla młodzieży  -   

Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego  -   

Prowadzenie warsztatów  dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze -  

Prowadzenie grup psychoedukacyjnych/ grup wsparcia dla  dzieci i młodzieży -  

Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu - Piknik rodzinny  - realizacja zadania od 
2023 r. 

Wynagrodzenie dla powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – koordynatora działań programowych 

12 000,00 zł 3 000, 00 zł kwartalnie 

 

ROK 2023 

CEL SZCZEGÓŁOWY :  Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   
                                         i  ochrony ofiar na terenie powiatu mławskiego  

Zorganizowanie  interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla 2 500,00 zł Organizacja konferencji, szkoleń, 
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przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany 
doświadczeń. 

wynagrodzenia dla prowadzących, 
catering 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania osób doznających 
przemocy w rodzinie 

1 000,00 zł Wkład własny przy realizacji 
wspólnych projektów 

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

 -  Spotkanie raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY : System współpracy instytucjonalnej podejmowanej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami i służbami. 

- Stworzenie bazy danych, 
wynagrodzenie- realizacja zadania 
2021 r. 

Bank dobrych praktyk. Gromadzenie danych dotyczących inicjatyw podejmowanych 
na rzecz osób doznających przemocy. 

-  

Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. -  

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

-   

CEL SZCZEGÓŁOWY : Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Opracowanie i upowszechnianie materiałów instruktażowych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Realizacja zadania w 2022 r. 

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów -  

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -   

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1 500,00 zł Kampania informacyjno -  
promocyjna. Opracowanie, druk i 
dystrybucja materiałów 
informacyjnych dla osób 
doświadczającej przemocy 

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy  -   
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Superwizja dla specjalistów pracujących z os. uwikłanymi w przemoc 2 000,00  

Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników 
oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

 -   

Prowadzenie telefonu interwencyjnego -   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji  

Prowadzenie programów psychologiczno -terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji 

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -  

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie -  

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc -  

Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych  Spotkanie superwizyjne (superwizja 
koleżeńska) raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Skuteczne formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin 

Zapewnienie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą (w tym dzieciom) 

4 000, 00 zł  

Prowadzenie punktów informacyjno -konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie 

-   

Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających 
dzieci    i młodzież na problem przemocy w rodzinie. 

3 000,00 zł 5 godz. x 3 oddziały x 100 zł x 2 
prowadzących 

Utworzenie i prowadzenie anonimowej poradni mailowej dla młodzieży  -   

Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego  -   

Prowadzenie warsztatów  dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze -  

Prowadzenie grup psychoedukacyjnych/ grup wsparcia dla  dzieci i młodzieży -  
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Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu 4 000,00 zł Piknik rodzinny   

Wynagrodzenie dla powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – koordynatora działań programowych 

12 000,00 zł 3 000, 00 zł kwartalnie 

ROK 2024 

CEL SZCZEGÓŁOWY :  Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   
                                         i  ochrony ofiar na terenie powiatu mławskiego  

Zorganizowanie  interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla 
przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany 
doświadczeń. 

2 500,00 zł Organizacja konferencji, szkoleń, 
wynagrodzenia dla prowadzących, 
catering 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania osób doznających 
przemocy w rodzinie 

1 000,00 zł Wkład własny przy realizacji 
wspólnych projektów 

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

 -  Spotkanie raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY : System współpracy instytucjonalnej podejmowanej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami i służbami. 

- Stworzenie bazy danych, 
wynagrodzenie- realizacja zadania 
2021 r. 

Bank dobrych praktyk. Gromadzenie danych dotyczących inicjatyw podejmowanych 
na rzecz osób doznających przemocy. 

-  

Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. -  

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

-   

CEL SZCZEGÓŁOWY : Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Opracowanie i upowszechnianie materiałów instruktażowych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Realizacja zadania w 2022 r. 

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów -  
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Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -   

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1 500,00 zł Kampania informacyjno -  
promocyjna. Opracowanie, druk i 
dystrybucja materiałów 
informacyjnych dla osób 
doświadczającej przemocy 

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy  -   

Superwizja dla specjalistów pracujących z os. uwikłanymi w przemoc 2 000,00  

Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników 
oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

 -   

Prowadzenie telefonu interwencyjnego -   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji  

Prowadzenie programów psychologiczno -terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji 

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -  

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie -  

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc -  

Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych  Spotkanie superwizyjne (superwizja 
koleżeńska) raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Skuteczne formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin 

Zapewnienie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą (w tym dzieciom) 

4 000, 00 zł  

Prowadzenie punktów informacyjno -konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy         -   
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w rodzinie 

Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających 
dzieci    i młodzież na problem przemocy w rodzinie. 

3 000,00 zł 5 godz. x 3 oddziały x 100 zł x 2 
prowadzących 

Utworzenie i prowadzenie anonimowej poradni mailowej dla młodzieży  -   

Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego  -   

Prowadzenie warsztatów  dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze -  

Prowadzenie grup psychoedukacyjnych/ grup wsparcia dla  dzieci i młodzieży -  

Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu 4 000,00 zł Piknik rodzinny   

Wynagrodzenie dla powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – koordynatora działań programowych 

12 000,00 zł 3 000, 00 zł kwartalnie 

 

ROK 2025 

CEL SZCZEGÓŁOWY :  Efektywna współpraca instytucji, służb i organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie                   
                                         i  ochrony ofiar na terenie powiatu mławskiego  

Zorganizowanie  interdyscyplinarnych szkoleń, seminariów i konferencji dla 
przedstawicieli instytucji celem podniesienia kompetencji zawodowych i wymiany 
doświadczeń. 

2 500,00 zł Organizacja konferencji, szkoleń, 
wynagrodzenia dla prowadzących, 
catering 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, w celu wprowadzenia elementów 
edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie w ramach działania projektów 
prowadzonych przez organizacje pozarządowe  oraz wspierania osób doznających 
przemocy w rodzinie 

1 000,00 zł Wkład własny przy realizacji 
wspólnych projektów 

Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

 -  Spotkanie raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY : System współpracy instytucjonalnej podejmowanej na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Opracowanie bazy danych na temat instytucji pomocowych w celu usprawnienia 
przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi instytucjami i służbami. 

- Stworzenie bazy danych, 
wynagrodzenie- realizacja zadania 
2021 r. 

Bank dobrych praktyk. Gromadzenie danych dotyczących inicjatyw podejmowanych 
na rzecz osób doznających przemocy. 

-  

Baza danych dla osób doświadczających przemocy i stosujących przemoc. -  
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Cykliczne spotkania przewodniczących zespołów interdyscyplinarnych działających na 
terenie powiatu mławskiego 

-   

CEL SZCZEGÓŁOWY : Wysoka jakość i skuteczność pomocy udzielanej dorosłym i dzieciom doświadczającym przemocy 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Opracowanie i upowszechnianie materiałów instruktażowych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

- Realizacja zadania w 2022 r. 

 Wdrażanie nowatorskich rozwiązań i projektów -  

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -   

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie 1 500,00 zł Kampania informacyjno -  
promocyjna. Opracowanie, druk i 
dystrybucja materiałów 
informacyjnych dla osób 
doświadczającej przemocy 

Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą doznającą przemocy  -   

Superwizja dla specjalistów pracujących z os. uwikłanymi w przemoc 2 000,00  

Szkolenia specjalistyczne dla sędziów, prokuratorów, policjantów, pracowników 
oświaty, pomocy społecznej i ochrony zdrowia 

 -   

Prowadzenie telefonu interwencyjnego -   

CEL SZCZEGÓŁOWY: Wysoka jakość i skuteczność działań na rzecz osób stosujących przemoc 

Systematyczne podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie umiejętności poszczególnych 
osób pracujących w obszarze przeciwdziałania  przemocy w rodzinie (grupy 
zawodowe) 

-  

Realizowanie oddziaływań korekcyjno -edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 
rodzinie. 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji  

Prowadzenie programów psychologiczno -terapeutycznych dla osób stosujących 
przemoc w rodzinie 

 Realizacja zadania ze środków 
budżetu państwa corocznie 
przyznawanych w ramach dotacji 

Upowszechnianie wiedzy na temat zjawiska przemocy -  

Ułatwianie dostępu do informacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie -  
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Szkolenia specjalistyczne w zakresie pracy z osobą stosującą przemoc -  

Superwizja dla członków grup roboczych i zespołów interdyscyplinarnych  Spotkanie superwizyjne (superwizja 
koleżeńska) raz w miesiącu 
organizowane i prowadzone przez 
koordynatora programu 

CEL SZCZEGÓŁOWY:  Skuteczne formy pomocy i wsparcia kierowane do rodzin 

Zapewnienie pomocy medycznej w zakresie psychiatrii osobom doświadczającym 
przemocy w rodzinie i zagrożonym przemocą (w tym dzieciom) 

4 000, 00 zł  

Prowadzenie punktów informacyjno -konsultacyjnych ds. przeciwdziałania przemocy         
w rodzinie 

-   

Wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych w szkołach, uwrażliwiających 
dzieci    i młodzież na problem przemocy w rodzinie. 

3 000,00 zł 5 godz. x 3 oddziały x 100 zł x 2 
prowadzących 

Utworzenie i prowadzenie anonimowej poradni mailowej dla młodzieży  -   

Rozwijanie i prowadzenie grup wsparcia, grup rozwoju osobistego  -   

Prowadzenie warsztatów  dla rodziców rozwijających kompetencje wychowawcze -  

Prowadzenie grup psychoedukacyjnych/ grup wsparcia dla  dzieci i młodzieży -  

Programy profilaktyczne i kampanie skierowane do mieszkańców powiatu 4 000,00 zł Piknik rodzinny   

Wynagrodzenie dla powiatowego Pełnomocnika ds. przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie – koordynatora działań programowych 

12 000,00 zł 3 000, 00 zł kwartalnie 

 

 


