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Przemocy mówimy NIE w Gminie Kolbuszowa  - edycja 2020



 

„Przemocy mówmy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2020 r.” 

Okres realizacji zadania:  od  01.07.2020 r. do 31.12.2020 r.  
Całkowita wartość zadania: 28 250,00 zł 

Kwota dotacji: 19 200,00 zł 

Opis projektu: 

Cel projektu:  Poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych  

i doznających przemocy w rodzinie.  

Grupa docelowa: Mieszkańcy Gminy Kolbuszowa, w tym osoby zagrożone zjawiskiem przemocy w rodzinie, a 
w szczególności osoby doznające przemocy w rodzinie.  

Działania: 

 Utworzenie i prowadzenie punktu konsultacyjnego  przy M-GOPS w Kolbuszowej dla rodzin i osób 
zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie/ Indywidualne konsultacje ze specjalistami: terapeuta 
rodzinny, psycholog, konsultant prawny oraz pracownik socjalny. 

 Pogadanki - cykl 3 spotkań otwartych dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu. 

 Utworzenie i wspieranie funkcjonowania grupy wsparcia dla osób zagrożonych i doznających przemocy.  

 Szkolenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla osób zaangażowanych w pracę  
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 Promocja działań. 

Rezultaty: 

 Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób zagrożonych przemocą w rodzinie,  

 Zwiększenie świadomości społecznej nt. zjawiska przemocy w rodzinie,  

 Uzupełnienie i poszerzenie wiedzy o wzorcach wychowawczych dzieci, konsekwencjach stosowania 

przemocy, 

 Uświadomienie mieszkańcom skali ważności problemu przemocy w rodzinie w Gminie Kolbuszowa, 

 Zwiększenie u odbiorców projektu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, oraz zdobycie 

umiejętności przeciwstawiania się sytuacjom przemocowym, 

 Poszerzenie wiedzy nt. podejmowanych działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie 

oraz wzmocnienie kompetencji zawodowych niezbędnych do pracy interdyscyplinarnej, 

 Usystematyzowanie standardów pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych, 

 Upowszechnienie informacji w społeczności lokalnej o możliwościach pomocy ze strony służb i instytucji  

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


