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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 na lata 2014-2020. 

 

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 2016 

roku następujące zadania:  

 

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

służb  zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy: 

I. Ośrodek we współpracy z Wydziałem Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej 

Starostwa Powiatowego w Wołominie zorganizował szkolenia dla specjalistów 

zajmujących się zjawiskiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

- pierwsze szkolenie skierowane było do kuratorów i funkcjonariuszy policji temat: 

„ Grupy robocze w praktyce – charakterystyka zjawiska przemocy w rodzinie”, 

 - drugie szkolenie było adresowane do pracowników oświaty; temat „ Grupy robocze w 

praktyce – procedura Niebieskiej Karty w oświacie”, 

- trzecie szkolenie przeznaczone było dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych oraz 

grup roboczych pt. „ Warsztatowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych  - rozmowa z rodziną z problemem przemocy”. 

 

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. 

Odpowiednio w 2016 roku: w Gminie Dąbrówka 5 rodzin zostało objętych pomocą ( w 

tym: 4 dzieci, 1 osoba dorosła), w Gminie Strachówka 2 rodziny zostały objęte pomocą 

specjalisty (2 osoby dorosłe). 

 

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

osobom dotkniętym przemocą: 

I. W roku 2016 W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej 247 osoby były objęte 

wielozakresową pomocą specjalistyczną.  

W tym:   

 86 osób objętych pomocą psychologa (54 osoby dorosłe, 20 dzieci i 12 par), 

 80 osób objęte pomocą psychoterapeutyczną (59 osób dorosłych, 11 dzieci i 10 

pary), 

 33 osób objętych pomocą pedagoga (25 osoby dorosłe i 8 dzieci), 

 35 osoby objęte pomocą prawną, 

 13 osób objętych pomocą pracownika socjalnego.  

    Łącznie w Ośrodku odbyło się 1396 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 2016 w hostelu POIK przebywało w sumie 19 osób z terenu powiatu 

wołomińskiego ( 9 osób dorosłych i 10 dzieci).   

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

dzwonić zarówno osoby, które potrzebują pomocy w związku z doświadczaniem 

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.  

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

psychoedukacyjnymi dla osób doświadczających przemocy. Spotkania grupy miały 

charakter otwarty, w sumie w 2016 roku odbyło się 18 spotkań,  

 Tematy spotkań : 

  - przemoc w rodzinie (cykl przemocy, mity) 

- uzależnienie i współuzależnienie,  

- umiejętności wychowawcze, 

- sposoby radzenia sobie w trudnej sytuacji 
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- rozwój osobisty, 

- nauką rozpoznawania i kontrolowania swoich emocji. 

Na grupę był zaproszony przedstawiciel policji, który odpowiadała na pytania uczestniczek 

w związku z występującą przemocą w rodzinie.  

V. W okresie  październik-listopad były realizowane warsztaty wychowawcze dla rodziców 

„WIEM I ROZUMIEM WIĘC WSPERIAM”. Zajęcia odbywały się raz w tygodniu przez 

okres około dwóch miesięcy, w sumie odbyło się 5 spotkań, w zajęciach wzięło udział 6 osób. 

Tematy poruszane na warsztatach to: 

- lepsze poznanie poszczególnych okresów rozwojowych dziecka, 

- rola rodzica we wsparciu rozwoju dziecka, 

- stawianie granic dziecku,  

- zachęcanie dziecka do współpracy, 

- rozwój samodzielności u dziecka, 

- wspomaganie rozwoju emocjonalnego i psychicznego u dziecka.  

VI. Od marca do grudnia 2016 roku w Ośrodku odbywały się cykliczne spotkania z 

pracownikiem socjalnym (raz w miesiącu). Tematy spotkań to między innymi: 

- świadczenia rodzinne, obowiązujące przepisy z zakresu prawa rodzinnego, 

- rozwód, opieka nad dziećmi – informacje jak przygotować pisma do sądu, 

- podstawowe zagadnienia związane z prawem pracy, 

- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – przygotowanie pism do sądu. 

 

 BLOK 5 redukcję zachowań agresywnych i nabycie nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów: 

Od marca do czerwca 2016 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce 

realizował program oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 

Podstawowym celem działań programowych było powstrzymanie sprawców i zakończenie 

przemocy, uzyskanie świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 

nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów  bez 

używania agresji. 

Konsultacje do programu odbyły 4 osoby, które  zostały zakwalifikowane do udziału w     

programie. Do udziału w programie kierowały Ośrodki Pomocy Społecznej.  

mailto:poik@powiat-wolominski.pl


POWIATOWY OŚRODEK INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
W ZIELONCE 

 

05-220 Zielonka  ul. Poniatowskiego 29 
Tel./fax. (022) 771-83-84  poik@powiat-wolominski.pl  www.poik-zielonka.pl 

 

Podczas trwania programu odbyło się 6 spotkań diagnostycznych oraz 10 spotkań 

grupowych. 

Kryteria kwalifikujące do formalnego ukończenia programu spełniły 2 osoby.  

 

BLOK 6 zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych w ramach podnoszenia 

świadomości dotyczącego zjawiska przemocy: 

I. W kwietniu 2016 roku w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  

Zielonce odbyło się spotkanie z Przewodniczącymi Zespołów Interdyscyplinarnych 

z terenu powiatu wołomińskiego. Celem spotkania było umówienie współpracy w 

ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także oddziaływań dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie – głównie problem braku motywacji do udziału w 

zajęciach, małej współpracy z kuratorami oraz sędziami. Omówiono: zakres 

współpracy ze służbami biorącymi udziale pracach Zespołów Interdyscyplinarnych 

oraz trudności w zakresie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie.  

II. W grudniu 2016 w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową w Dąbrówce 

psychoterapeuta zatrudniony w POIK przeprowadził szkolenie dla rodziców  

             pt. „ Jak przeciwdziałać agresywnym i przemocowym zachowaniom dzieci”. 
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