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Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy Dla Powiatu Wołomińskiego na lata 

2014-2017 ustanowiony został Uchwałą Nr XLVII – 531/2014 Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego z dnia 16.10.2014 roku.  

Od 2014 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce  realizuje działania 

zawarte w w/w Programie zgodnie z: 

1. Ustawą z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009r. nr. 175, poz.1362 z 

póź zm.); 

2. Ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U z 2005r. nr 

180, poz. 1493 z póź zm.), 

3.  Ustawą z dnia 10 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w 

rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.842); 

4. Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie 

standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla 

ofiar przemocy w rodzinie, a także szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań 

korekcyjno-edukacyjnych (Dz. U. z dnia 8 marca 2011 r.) 

5. Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Warszawa 2006. 

W swoich założeniach realizacja Programu miała przyczynić się do zwiększenia 

skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy i działań profilaktycznych w 

szczególności poprzez: 

- profilaktykę przemocy - szkolenia i podnoszenie kompetencji oraz jakości usług  służb  

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy; 

- zwiększenie dostępności do konsultacji i informacji dotyczących zjawiska przemocy dla 

osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy; 

- rozwijanie systemu współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie 

przeciwdziałania i ograniczenia skali zjawiska przemocy; 

- działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy osobom 

dotkniętym przemocą; 

- redukcję zachowań agresywnych i nabycie nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów; 

- zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych w ramach podnoszenia 

świadomości dotyczącego zjawiska przemocy. 
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W związku z powyższym Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej realizował w 2015 

roku następujące zadania:  

 

BLOK 1 profilaktyka przemocy - szkolenia i podnoszenie kompetencji oraz jakości usług  

służb  zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy: 

I. W styczniu i lutym 2015 roku  w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w 

Zielonce odbyło się szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w ramach 

programów korekcyjno-edukacyjnych”. W szkoleniu wzięli udział pracownicy 

Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu wołomińskiego oraz pracownicy POIK.  

Zawartość merytoryczna szkolenia opierała się na łączeniu zagranicznych i krajowych 

programów dla sprawców przemocy. Celem było przygotowanie uczestników do 

prowadzenia programów korekcyjno-edukacyjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

II. W listopadzie 2015 roku odbyło się szkolenie „Grupy robocze w praktyce – 

procedura Niebieskie Karty” . Było ono adresowane do pracowników oświaty oraz 

służby zdrowia z terenu powiatu wołomińskiego.  Tematy poruszane na szkoleniu to 

między innymi: jak diagnozować przemoc, jak uruchomić i prowadzić  procedurę 

Niebieskiej Karty, praca w grupach roboczych, akty prawne.   

III. W marcu 2015 roku w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 

Zielonce odbyło się spotkanie z kierownikami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu 

powiatu wołomińskiego. Tematem spotkania była organizacja superwizji dla pracowników 

pomocy społecznej, którzy pracują zarówno z osobami doświadczającymi przemocy jak i 

stosującymi przemoc.  Omówiono cele konsultacji superwizyjnych oraz  możliwość 

korzystania z takich konsultacji. 

 

BLOK 2 zwiększenie dostępności do konsultacji i informacji dotyczących zjawiska przemocy 

dla osób zainteresowanych pogłębianiem swojej wiedzy: 

I. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej przekazał instytucjom, które zajmują się 

pomaganiem osobom które doświadczają przemocy bądź są nią zagrożone, materiały 

(ulotki),  informacyjne na temat działalność POIK oraz innych placówek pomocowych z 

terenu powiatu wołomińskiego.  

II. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej prowadzi konsultacje wyjazdowe w 

gminie Dąbrówka i Gminie Strachówka. 
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Odpowiednio w 2015 roku: w Gminie Dąbrówka odbyło się 35 konsultacji, 15 osób 

zostało objętych pomocą specjalisty POIK (w tym 11 osób dorosłych i 4 dzieci) , w 

Gminie Strachówka odbyło się 20 konsultacji, 6 osób zostało objętych pomocą ( w tym 5 

osób dorosłych i 1 dziecko).   

 

BLOK 3 rozwijanie systemu współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie 

przeciwdziałania i ograniczenia skali zjawiska przemocy: 

Pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej regularnie uczestniczą w 

pracach  grup roboczych oraz są członkami Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych.   

 

BLOK 4 - działania podejmowane w zakresie zapewnienia ochrony i udzielania pomocy 

osobom dotkniętym przemocą: 

I. W roku 2015 W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 305 osoby były objęte 

wielozakresową pomocą specjalistyczną.  

W tym:   

 96 osób objętych pomocą psychologa (64 osoby dorosłe, 20 dzieci i 12 par), 

 93 osoby objęte pomocą psychoterapeutyczną (70 osób dorosłych, 19 dzieci i 4 

pary), 

 37 osób objętych pomocą pedagoga (27 osoby dorosłe i 10 dzieci), 

 72 osoby objęte pomocą prawną, 

 7 osób objętych pomocą pracownika socjalnego.  

    Łącznie w Ośrodku odbyło się 1609 spotkań konsultacyjnych i terapeutycznych.  

II. Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce dysponuje 4 miejscami 

hostelowymi, które są przeznaczone dla osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz 

osób których bezpieczeństwo jest zagrożone.  

W roku 2015 w hostelu POIK przebywało w sumie 40 osób z terenu powiatu 

wołomińskiego ( 16 osób dorosłych i 24 dzieci).   

III. W roku 2015 pracownicy POIK wszczęli 6 procedur Niebieskiej Karty, które zostały 

przekazane odpowiednim Zespołom Interdyscyplinarnym.  

IV. Ośrodek prowadzi całodobowy telefon informacyjno - interwencyjny. Mogą na niego 

dzwonić zarówno osoby, które potrzebują pomocy w związku z doświadczaniem 
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przemocy, jak również specjaliści, którzy potrzebują konsultacji danego przypadku. Jest on 

również dostępny dla funkcjonariuszy Policji z naszego powiatu.   

Dodatkowo Ośrodek prowadzi wykaz jednostek pomocowych (Domów Samotnych Matek, 

Schronisk, Poradni, Organizacji Pozarządowych  ), zajmujących się udzielaniem pomocy 

osobom z poza powiatu wołomińskiego. Wykaz jest dostępny w siedzibie Ośrodka.  

V. W Ośrodku przez cały rok prowadzona jest grupa wsparcia z elementami 

psychoedukacyjnymi dla osób doświadczających przemocy. Spotkania grupy miały 

charakter zamknięty, w sumie w 2015 roku odbyło się 20 spotkań,  

 Tematy spotkań : 

  - przemocą w rodzinie (cykl przemocy, mity) 

- uzależnieniem i współuzależnieniem,  

- umiejętnościami wychowawczymi, 

- rozwojem osobistym, 

- nauką rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji. 

 

W okresie  październik-listopad były realizowane warsztaty wychowawcze dla rodziców 

małych dzieci. W sumie odbyło się 5 spotkań, w zajęciach wzięło udział 6 osób. Tematy 

poruszane na warsztatach to: 

- Jak rozpoznawać emocje małego dziecka? 

- Jak komunikować się z małym dzieckiem? 

- Jak wyznaczać granice?  

- Jak sobie radzić z negatywnymi emocjami dziecka? 

- jak pomóc dziecku w budowaniu poczucia własnej wartości?  

 

BLOK 5 redukcję zachowań agresywnych i nabycie nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów: 

Od marca do lipca 2015 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce 

realizował program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc. 

Program był finansowany z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.  

Podstawowym celem działań programowych było powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy w rodzinie, uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec 
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bliskich, nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów w 

rodzinie bez używania agresji. 

Konsultacje do programu odbyło 8 osób z czego 6 zostało zakwalifikowanych do udziału 

w programie. Do udziału w programie kierowały:  

 Ośrodki Pomocy Społecznej – 4 osoby,  

 Samodzielnie się zgłosił – 1 osoba, 

 Inna instytucja kierująca – 1 osoba. 

Podczas trwania programu odbyło się 14 spotkań grupowych, 15 spotkań indywidualnych, 

dodatkowo każdy uczestnik odbył jedną konsultację z prawnikiem.  

Kryteria kwalifikujące do formalnego ukończenia programu spełniły 3 osoby.  

 

BLOK 6 zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych w ramach podnoszenia 

świadomości dotyczącego zjawiska przemocy: 

I. W październiku 2015 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce 

we współpracy z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zielonce oraz Starostwem 

Powiatowym zorganizował Piknik Rodzinny w ramach Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy. 

Celem imprezy było między innymi zintegrowanie środowisk lokalnych, promocja 

rodzinnego spędzania czasu, promowanie instytucji pomocowych, podnoszenie 

świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy. 

W pikniku wzięły udział instytucje z terenu powiatu wołomińskiego: 

- Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce; 

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Zielonce; 

- Dom Pomocy Społecznej w Zielonce; 

- Dom Samotnej Matki Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej "Bezpieczna Przystań" 

- Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenia Empatia w Ząbkach 

- Niepubliczne Integracyjno - Językowe Przedszkole i Żłobek z elementami Montessori 

"Zaczarowana Wyspa "w Zielonce 

- Przedszkole  Niepubliczne „Wesoła Chatka” w Wołominie.  

W ramach Pikniku odbył się konkurs plastyczny pt.”Kocham Moja Rodzinę”. Konkurs był 

adresowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu powiatu 

wołomińskiego. 
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