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„Przemocy mówmy NIE w Gminie Kolbuszowa – edycja 2021 r.”  

Okres realizacji zadania:  od  01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.  

Całkowita wartość zadania: 29 421,00 zł 

Kwota dotacji: 19 551,00 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 w tym: 

 członkowie rodzin, a także inne osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące, 

 osoby starsze, 

 osoby stosujące przemoc w rodzinie, 

 świadkowie przemocy w rodzinie, 
oraz przedstawiciele służb działających w obszarze przeciwdziałania 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  
ds. uzależnień/ specjalista, psycholog, konsultant prawny oraz pedagog. 

 Spotkania edukacyjne dot. przemocy w rodzinie i jej przeciwdziałaniu, skierowane do osób starszych, oraz 
do osób świadczących usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz pracujących w ośrodkach wsparcia.  

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

 Superwizja dla specjalistów zaangażowanych w pracę w obszarze przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie.  

 Szkolenie 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. 

 Podniesienie wiedzy i świadomości nt. specyfiki przemocy w rodzinie i sposobu reagowania na przemoc.   

 Zwiększenie oferty pomocowej skierowanej do osób stosujących przemoc. 

 Podniesienie wiedzy i świadomości nt. rozpoznawania przemocy wobec osób starszych i sposobu 

reagowania na przemoc. 

 Podniesienie wiedzy i świadomości wśród pracowników służby zdrowia i oświaty nt. specyfiki przemocy  

w rodzinie jej przeciwdziałania oraz prowadzenia działań w ramach procedury NK. 

 Zwiększenie u odbiorców projektu umiejętności radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

 Udzielenie wsparcia pracownikom działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

oraz zapobieganie wypaleniu zawodowemu. 

 Zwiększenie wiedzy służb i instytucji pomocowych w zakresie skutecznego działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Upowszechnienie informacji w społeczności lokalnej nt. działań podejmowanych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 


