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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 2017 

roku następujące zadania:  

 

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

służb  zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy: 

I. W październiku 2017 roku w Wołominie odbyła się konferencja pt.: „Budowanie sieci 

wspierającej rodziny”. Organizatorami byli: POIK oraz Zespół Interdyscyplinarny z 

Wołomina.  Patronat honorowy nad imprezą objęli Starosta Wołomiński oraz Burmistrz 

Wołomina. Konferencja miała zasięg powiatowy i adresowana była do pracowników 

instytucji zaangażowanych w pracę na rzecz rodzin w których występuje przemoc. Celem 

konferencji było:  

- promowanie zadań instytucji pomocowych, 

- integracja środowisk zawodowych, 

- budowanie sieci instytucji wspierających rodziny z problemem przemocy, 

- wymiana doświadczeń, 

- poznanie nowych aspektów prawnych związanych z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie. 

Podczas konferencji swoje prelekcje wygłosili: Marek Mudant – specjalista z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Katarzyna Krawczyk – psycholog, psychoterapeuta 

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zielonce, Agnieszka Olszewska – 

prawnik, nadkom. Mariusz Pawlak – naczelnik wydziału Prewencji Komendy Powiatowej 

Policji w Wołominie, Jacek Sędkiewicz – psycholog, specjalista terapii uzależnień Ośrodka 

Profilaktyki i Terapii Uzależnień z Wołomina, Ewa Godlewska - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego z Ząbek oraz Małgorzata Gałan - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego z Wołomina.  

II.  W 2017 roku w Ośrodku zostały zorganizowane superwizje dla specjalistów 

pracujących w zespołach interdyscyplinarnych z terenu Powiatu Wołomińskiego z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. W okresie od września do grudnia odbyły się w sumie 4 

spotkania superwizyjne. Wzięli w nich udział: 

- pracownicy POIK, 

- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego z Dąbrówki, 

-  członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego z Ząbek.  
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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.  

 

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 2017 W Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej  osoby były objęte 

wielozakresową pomocą specjalistyczną.  

W tym:   

 pomocą psychologa - 84 osoby dorosłe ( w tym 15 osób zgłaszało problem przemocy w 

rodzinie), 17 dzieci i 9 par,  

 pomocą psychoterapeutyczną - 22 osoby dorosłe ( w tym 7 osób zgłaszało problem przemocy 

w rodzinie), 2 dzieci i 1 para, 

  pomocą pedagoga  - 28 osoby dorosłe ( w tym 15 osób z problemem przemocy w rodzinie), 2 

dzieci i 3 pary, 

 pomocą psychoterapeuty rodzinnego - 25 osób dorosłych ( w tym 16 osób zgłaszało problem 

przemocy w rodzinie), 2 dzieci i 12 par i 18 rodzin, 

 pomocą prawną 36 osoby – w tym 16 osób konsultowało swoją sytuację w związku z 

występowanie przemocy w rodzinie,  

 5 rodzin wzięło udział w mediacjach, 

 7 osób skorzystało z pomocy pracownika socjalnego.  

Łącznie w Ośrodku odbyło się 972 spotkania konsultacyjne i terapeutyczne. 
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    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 2017 do hostelu POIK w związku z podejrzeniem doświadczania przemocy zostało 

przyjętych 5 osób dorosłych ( w sumie z 10 dzieci).  

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.  

II. W 2017 roku pracownicy POIK wszczęli 4 procedury Niebieskiej Karty, które zostały 

przekazane odpowiednim Zespołom Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie.  

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

psychoedukacyjnymi dla osób doświadczających przemocy. Spotkania grupy miały 

charakter otwarty, w sumie w 2017 roku odbyły się 24 spotkania.  

 Tematy spotkań : 

  - przemoc w rodzinie (cykl przemocy, mity) 

- uzależnienie i współuzależnienie,  

- umiejętności wychowawcze, 

- sposoby radzenia sobie w trudnej sytuacji 

- 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.  

IV. Od stycznia do grudnia 2017 roku w Ośrodku odbywały się cykliczne spotkania z 

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

-  alimenty – obowiązek alimentacyjny, 

- zasady eksmisji, 

- zasady mediacji – kto i kiedy może z niej skorzystać. 

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 

 

V. Od marca do maja odbywały się  warsztaty rozwoju osobistego „ROZWIŃ 

SKRZYDŁA” prowadzone przesz psychologa oraz pracownika socjalnego. W sumie 

odbyło się 7 spotkań, w zajęciach wzięło udział 5 osób. Tematy poruszane na warsztatach 

to: 

- budowanie poczucie własnej wartości, 

- rozpoznawanie swoich mocnych stron, 

- asertywność, 

- radzenie sobie ze stresem. 

  

BLOK 5 redukcję zachowań agresywnych i nabycie nowych umiejętności służących 

rozwiązywaniu konfliktów: 

Od 2017 roku Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Zielonce realizuje program 

oddziaływań korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wg. Modelu 

Duluth. 

Jednym z głównych założeń programu jest pomoc sprawcom w zaprzestaniu stosowania 

przemocy poprzez edukację mającą na celu: 

- uświadomienie sprawcy czym jest przemoc, 

- uzyskanie przez niego świadomości własnych zachowań przemocowych wobec bliskich, 

- rozpoznanie przez niego sygnałów ostrzegawczych zapowiadających zachowania 

przemocowe, 

- opracowanie „planu bezpieczeństwa” zapobiegającego użycia siły i przemocy, 

- nabycie nowych umiejętności partnerskich układania stosunków w rodzinie, uczenia się 

korzystania z pomocy innych, 

- naukę umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć. 

Realizacja programu odbywa się w systemie otwartym, czyli w trakcie trwania programu 

mogą dołączyć nowi uczestnicy. 

W 2017 roku dwóch uczestników spełniło kryteria kwalifikacji do programu. Jest on 

kontynuowany w 2018 roku.  

 

BLOK 6 zwiększenie dostępności do materiałów edukacyjnych w ramach podnoszenia 

świadomości dotyczącego zjawiska przemocy: 
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I. W kwietniu 2017 roku w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w  

Zielonce odbyło się coroczne spotkanie z Przewodniczącymi Zespołów 

Interdyscyplinarnych z terenu powiatu wołomińskiego. Celem spotkania była między 

innymi wymiana informacji na temat ofert pomocowych dla osób doświadczających  

przemocy w rodzinie oraz działań podejmowanych wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie.  

Podczas spotkania odbyło się szkolenie „Praktyczne aspekty prowadzenia interwencji i 

motywowania do zmiany – w ramach procedury Niebieskiej Karty – jak to działa w 

praktyce pracy zespołów interdyscyplinarnych. Rola, zadania, uprawnienia i obowiązki 

poszczególnych podmiotów w realizacji w/w procedury.” 

Na spotkaniu i szkoleniu obecni byli przedstawiciele 9 gmin. 

II. W ramach współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną z Zielonki psycholog 

z POIK uczestniczył w spotkaniu psychologów i pedagogów. Celem spotkania było 

omówienie takich zagadnień jak: działania pracowników oświaty w sytuacji podejrzenia 

krzywdzenia dziecka, jak rozpoznać czy dziecko jest ofiarą przemocy. 

W 2017 w ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 3 w Kobyłce pedagog zatrudniony 

w POIK odbył spotkanie z rodzicami uczniów.  Miało ono charakter informacyjny, głównie 

dotyczyło ofert pomocowej POIK. 
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