
Załącznik do uchwały Nr XXXIX/443/2017  
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 26 października 2017 r. 

HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ 
ZADANIE I. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
Zadanie do realizacji Sposób realizacji Termin  realizacji Realizatorzy 

 
 

Szybkie i skuteczne 
podejmowanie działań 
zmierzających do zapewnienia 
bezpieczeństwa oraz 
zatrzymania przemocy w 
rodzinie, a także planowanie i 
realizacja działań pomocowych  
w oparciu o diagnozę potrzeb. 

1.Podejmowanie procedury „Niebieskiej 
Karty” i zbieranie materiałów 
dowodowych zgodnie z przepisami. 
2.Kompleksowa pomoc rodzinom 
dotkniętym zjawiskiem przemocy.  
3.Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących 
przemocy domowej i uruchamianie 
procedur mających na celu 
powstrzymanie przemocy.  
4.Wypracowanie procedur interwencji 
kryzysowej wobec ofiar i sprawców 
przemocy.  
5.Kierowanie ofiar i sprawców przemocy 
do odpowiednich specjalistów.  
6.Monitorowanie sytuacji w rodzinach,  
w których dochodzi do przemocy, 

Zadanie stałe realizowane 
corocznie  

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy, 
Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie,  Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku, Policja, Straż 
Miejska, pracownicy Służby 
Zdrowia, pracownicy Oświaty, 
Kuratorzy Sądowi.   



a w szczególności uruchamianie 
współpracy między różnymi instytucjami 
pomocowymi. 
7.Gromadzenie informacji na temat 
instytucji udzielających pomocy 
rodzinom, w których występuje zjawisko 
przemocy domowej. 
8.Występowanie z zawiadomieniami do 
prokuratury o podejrzeniu popełnienia 
czynów określonych w art. 2 § 2 ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

 
ZADANIE II. Ochrona ofiar przemocy w rodzinie, zwiększenie efektywności pracy z rodziną z problemem przemocy domowej. 
 
Zadanie do realizacji Sposób realizacji Termin  realizacji Realizatorzy 

 
 

Zaangażowanie w 
przeciwdziałanie przemocy  
w rodzinie pracowników służb 
społecznych, ochrony zdrowia 
 i pracowników oświaty 

1.Podejmowanie procedury „Niebieskiej 
Karty”. 
2.Organizowanie wsparcia 
psychologicznego,  terapeutycznego dla 
ofiar przemocy w rodzinie przez 
specjalistów. 
3.Realizacja programów terapeutycznych 

Zadanie realizowane 
corocznie.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy, 
Miejsko Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Bornem 
Sulinowie, pracownicy Służby 
Zdrowia, pracownicy Oświaty,  
Powiatowe Centrum Pomocy 



przez specjalistów z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
4.Prowadzenie kampanii społecznych,  
szkoleń, konferencji dla służb socjalnych, 
pedagogów szkolnych, pracowników 
ochrony zdrowia, służb mundurowych, 
kuratorów sądowych.  
 

 
 
 
 
 

Rodzinie w Szczecinku , 
Policja, Straż Miejska.  
 

 
ZADANIE III. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 
Zadanie do 
realizacji 

Sposób realizacji Termin  realizacji Realizatorzy 
 
 

Źródło 
finansowania  

Udostępnianie  
materiałów  
o charakterze 
informacyjnym  
i edukacyjnym 

1.Ułatwienie dostępu do podstawowych 
informacji z zakresu przeciwdziałania 
przemocy oraz podniesienie poziomu 
wiedzy mieszkańców gminy na temat 
przemocy domowej. 
2.Rozpowszechnianie broszur  
i ulotek dotyczących zjawiska przemocy. 
3.Publikowanie informacji o lokalnym 
systemie pomocy i wsparcia  dla osób 
dotkniętych   przemocą domową na 
stronie internetowej: 

Zadanie stałe 
realizowane corocznie 
 

Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 
Powiatowe Centrum 
Pomocy Rodzinie  
w Szczecinku  
 

środki z budżetu 
gminy i pozyskane z 
innych źródeł,  
w tym 
pozabudżetowych. 



- Urzędu Miejskiego w Bornem  
Sulinowie www.bornesulinowo.pl  
- Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Borem Sulinowie 
www.mgopsbornesulinowo.pl, a także  
w szkołach, placówkach służby zdrowia, 
Komisariacie Policji w Bornem Sulinowie 
informacji o lokalnym systemie pomocy  
i wsparcia dla osób dotkniętych przemocą 
domową. 

 
ZADANIE IV. Promowanie efektywnych sposobów rozwiązywania konfliktów w rodzinie oraz sposobów radzenia sobie z agresją i złością. 
Zadanie do realizacji Sposób realizacji Terminy 

realizacji  
Realizatorzy  Źródło finansowania  

 
 

Nabycie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 
oraz radzenia sobie 
z agresją i złością.  

1. Promowanie zajęć 
edukacyjno-wychowawczych  
w szkołach i świetlicach, 
realizacja szkolnych programów 
profilaktyki i przemocy. 
2. Wspieranie aktywnych form 
spędzania czasu wolnego 
promujących zachowania bez 
agresji. 

Zadanie stałe 
realizowane 
corocznie.  

-Placówki oświatowe : 
Szkoły Podstawowe  z terenu 
gminy Borne Sulinowo, 
Liceum Ogólnokształcące w 
Bornem Sulinowie -  
w przypadku dzieci i 
młodzieży. 
-Stowarzyszenie 
Trzeźwościowe „Pierwszy 
Krok” w Bornem Sulinowie, 

środki z budżetu gminy  
i pozyskane z innych 
źródeł, w tym 
pozabudżetowych. 



3. Konsultacje z terapeutą. 
4. Terapia dla osób 
uzależnionych i 
współuzależnionych. 
5. Uczestnictwo w spotkaniach 
grupy AA oraz grupy 
terapeutycznej 
 

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej „ Patronka” - 
Ośrodek Leczenia Uzależnień  
w Szczecinku - w przypadku 
osób dorosłych. 

 
 


