
Podsumowanie projektu 
„Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

Gminie Długołęka”

Projekt  pn.  „Rodzina  bez  przemocy  –  tworzenie  systemu  przeciwdziałania  przemocy  w 
rodzinie  w  Gminie  Długołęka  został  dofinansowany  w  ramach  Programu  Osłonowego 
Ministerstwa  Pracy  i  Polityki  Społecznej:  „Wspieranie  Jednostek  Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 
2012. 

TYTUŁ  PROJEKTU:  „Rodzina  bez  przemocy  –  tworzenie  systemu  przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka ” 

CEL  SZCZEGÓŁOWY:  Podejmowanie  działań  profilaktycznych  w  zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI: 01-09-2012 do 31-12-2012 r. , Gmina Długołęka

PODMIOT REALIZUJĄCY: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Długołęce

KWOTA DOTACJI:   8 000 zł   ŚRODKI WŁASNE:   2 000 zł  

DZIAŁANIA PODJĘTE W RAMACH PROJEKTU
1. Projekt  i  wydruk  ulotek  oraz  plakatów  informujących  o  działalności  Punktu 

Konsultacji  oraz  zamieszczenie  informacji  o  projekcie  na  stronie 
www.gopsdlugoleka.pl  oraz na stronie www.gmina.dlugoleka.pl

2. Utworzenie w siedzibie ośrodka Punktu Konsultacji Psychologicznych oraz Prawnych 
dla ofiar przemocy w rodzinie. 

3. Przeprowadzenie badań w środowisku lokalnym oraz opracowanie diagnozy zjawiska 
przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka.

4. Podsumowanie projektu na konferencji „Rodzina bez przemocy – tworzenie systemu 
przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  w  Gminie  Długołęka”   oraz  na  stronach: 
www.gopsdlugoleka.pl , www.gmina.dlugoleka.pl

ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU
1. Zwiększenie  gotowości  osób  dotkniętych  przemocą  w  rodzinie  do  reagowania  i 

sięgania po pomoc do instytucji pomocowych.
2. Upowszechnienie  informacji  w społeczeństwie  o możliwościach  pomocy ze  strony 

służb i instytucji w zakresie przemocy w rodzinie w Gminie Długołęka.
3. Podniesienie  świadomości  społecznej  i  wiedzy  na  temat  zjawiska  przemocy  w 

rodzinie w Gminie Długołęka.

ULOTKI I  PLAKATY –  Ulotki  zostały wydrukowane w nakładzie  –  5000 szt.  Plakaty 
zostały  wydrukowane  w  nakładzie  100  szt.  Ulotki  i  plakaty  zostały  rozprowadzone  w 
szkołach, ośrodkach zdrowia, w sołectwach. 

http://www.gmina.dlugoleka.pl/


PUNKT KONSULTACJI PSYCHOLOGICZNYCH I PRAWNYCH
Pomoc psychologiczna: 

- Porady,  konsultacje  oraz  interwencja  kryzysowa  dla  osób,  które  doświadczyły 
przemocy fizycznej, emocjonalnej, seksualnej, ekonomicznej, a także zaniedbania.

- Porady, konsultacje dla sprawców przemocy w rodzinie.

Pomoc prawna:
- Porady i konsultacje prawne w sprawach z zakresu kodeksu cywilnego, rodzinnego, 

opiekuńczego,  dotyczące  spraw  rozwodowych,  separacji,  podziału  majątku 
dorobkowego, alimentacyjnych, o eksmisję, rozdzielności.

Liczba osób, które skorzystały z Punktu Konsultacji – 60 

HARMONOGRAM PUNKTU KONSULTACYJNEGO

Harmonogram Konsultacji Psychologicznych:

22 październik 2012 16.00 – 20.00
29 październik 2012 16.00 – 19.00
05 listopad 2012 16.00 – 20.00
12 listopad 2012 16.00 – 19.00
15 listopad 2012 16.00 – 19.00
19 listopad 2012 16.00 – 19.00
26 listopad 2012 16.00 – 19.00
29 listopad 2012 16.00 – 19.00
03 grudzień 2012 16.00 – 19.00
10 grudzień 2012 16.00 – 19.00
17 grudzień 2012 16.00 – 19.00

Harmonogram Konsultacji Prawnych:

25 październik 2012 14.00 – 16.00
08 listopad 2012 14.00 – 16.00
15 listopad 2012 14.00 – 16.00
22 listopad 2012 14.00 – 16.00
29 listopad 2012 14.00 – 16.00

KOSZTY PROJEKTU

Rodzaj kosztu Koszt całkowity

Wydruk ulotek – podwykonawstwo 694,00 zł

Wydruk plakatów – podwykonawstwo 499,00 zł



Umowa zlecenie – indywidualne 
konsultacje psychologiczne

1900,00 zł

Umowa zlecenie – indywidualne 
konsultacje prawne

500,00 zł

Przeprowadzenie badań oraz opracowanie 
merytoryczne i graficzne diagnozy 
zjawiska przemocy w rodzinie na terenie 
gminy

4640,00 zł

Materiały biurowe m.in. zakup papieru i 
tonera do drukarki kolorowej

707,00 zł

Organizacja konferencji – zakup 
poczęstunku dla uczestników konferencji

1060,00 zł

Ogółem 10000,00 zł

Konferencja podsumowująca projekt została zorganizowana w dniu 31 grudnia 2012 r. w sali 
obrad Urzędu Gminy.


