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WSKAŹNIKI REALIZACJI 

 

1. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy w środowisku lokalnym.  

Nazwa Działania
Wskaźnik/Produ

kt pomiaru celu 
Wartość kumulatywna 2016

Opracowanie  diagnozy  przemocy  w

środowisku  lokalnym  w  oparciu  o

analizę wtórną danych zastanych (desk

research). 

Liczba

przeprowadzony

ch diagnoz 

-

Przeprowadzenie  badania  ankietowego

CAWI. 

Liczba

przeprowadzony

ch  badań

ankietowych

-

Cykliczny  monitoring  zjawiska

przemocy w środowisku lokalnym

Liczba

przeprowadzony

ch  badań

ewaluacyjnych

1

2. Podnoszenie poziomu świadomości i wrażliwości  społecznej wobec przemocy w

rodzinie

Nazwa Działania
Wskaźnik/Produ

kt pomiaru celu 
Wartość kumulatywna 2016

Prowadzenie  zajęć  edukacyjno-

informacyjnych  wśród  mieszkańców

Gminy.

Liczba

przeprowadzony

ch zajęć

12 czerwca 2016r. piknik 

plenerowy w ramach Dni 

Gminy Brzeszcze pod hasłem 

„Rodzina jest najważniejsza” 

mobilny punkt informacji  o 



możliwości uzyskania pomocy 

w razie problemu przemocy.

Opracowywanie  i  publikowanie

materiałów   informacyjnych na temat

zjawiska  przemocy  i  instytucji

udzielających pomocy

Liczba publikacji

online  i/lub

drukowanych

1.Opracowano i wydrukowano 

informatory dotyczące 

zjawiaka przemocy domowej – 

60 sztuk rozdystrybuowanao

2. 12 artykułów zamieszczono 

na stronie internetowej 

dotyczących  zagadnień 

związanych z 

przeciwdziałniem przemocy 

(ops.brzeszcze.pl w zakładce 

przeciwdzialania przemocy)
Realizacja  działań  profilaktycznych

mającym  na  celu  udzielanie

specjalistycznej  pomocy  w  zakresie

promowania i wdrażania prawidłowych

metod wychowawczych w stosunku do

dzieci  i  młodzieży  z  rodzin

zagrożonych przemocą domową.   

Liczba

przeprowadzony

ch zajęć

1. „Kołysanka dla 

rodziców” I edycja, 7 

spotkań, 7 uczestników 

– zorganizowanych 

przez Ośrodek Pomocy 

Społecznej w 

Brzeszczach, w ramach 

programu Wsparcie 

Rodziny

2. „Szkoła dla Rodziców” 

III edycje , 30 spotkań, 

30 uczestników – 

organizowana przez SP 

nr 2 oraz SP 

Przecieszyn

3. „Rodzeństwo bez 

rywalizacji” - warsztaty

- I edycja, 4 spotkania, 

4 uczestników  - 

organizowane przez 

PPP Brzeszcze



Organizowanie  alternatywnych

(aktywnych)  form  spędzania  czasu

wolnego  dla  dzieci  i  młodzieży  z

rodzin  zagrożonych  przemocą

domową, we współpracy z Ośrodkiem

Kultury i szkołami

Liczba wydarzeń

o  charakter

integracyjnym

i/lub  sportowych

skierowanych  do

rodzin

zagrożonych

przemocą

1. 12 czerwca 2016r. 

piknik plenerowy w ramach 

Dni Gminy Brzeszcze pod 

hasłem „Rodzina jest 

najważniejsza” mobilny 

punkt informacji  o 

możliwości uzyskania 

pomocy w razie problemu 

przemocy przy współpracy z 

Ośrodkiem Kultury w 

Brzeszczach oraz 

Pełnomocnika Burmistrza ds. 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych

2. 27.04.2017 Piknik 

integracyjny dla uczestników 

programu „Starszy Brat, 

Starsza Siostra” oraz dzieci 

uczestniczące również w  

Świetlicy Opiekuńczo – 

Wychowawczej w 

Jawiszowicach (razem 27 

dzieci wraz z rodzicami   

-organizowane przez Ośrodek 

Pomocy Społecznej w 

Brzeszczach. 
Współpraca  ze  związkami

wyznaniowymi,  kościołem w zakresie

przeciwdziałania przemocy

Liczba

zawartych

porozumień

1. Zawarte porozumienie z 

Parafią pw. Św. Urbana w 

Brzeszczach . W ramach 

rekolekcji wielkopostnych 

przeprowadzono prelekcję, z 

udziałem dzielnicowego KP 



Brzeszcze dla II klas 

Gimnazjum Nr 2  (ok 70 

uczniów) w Brzeszczach na 

temat przemocy domowej, jej 

rozpoznawania, specyfiki oraz 

możliwości reagowania i 

uzyskania pomocy. 

3. Podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie

problematyką przemocy.

Nazwa Działania
Wskaźnik/Produkt

pomiaru celu 

Wartość

kumulatywna

 2016
Zapewnienie  poradnictwa  specjalistycznego

dla  osób  zajmujących  się  zawodowo  lub

społecznie  problematyką  przemocy  –

realizacja superwizji

Liczba

przeprowadzonych

spotkań  z

ekspertem/doradcą 

3 superwizje , 12

godzin, 17

uczestników

Zapewnienie  szkoleń  z  zakresu

przeciwdziałania  przemocy  dla  osób

zajmujących  się  zawodowo  lub  społecznie

problematyką przemocy.

Liczba

przeprowadzonych

szkoleń

1. jedno trzydniowe 

szkolenie w 

Krakowie dla 

członków Zespolu 

Interdyscyplinarneg

o „Przeciwdziałanie

przemocy w 

rodzinie ze względu

na płeć”

2. Dwa szkolenia 

dla 11 uczestników 

w siedzibie Ośrodka

Pomocy Społecznej 

w Brzeszczach
Kontynuacja  działalności   Zespołów

Interdyscyplinarnych   celem  odbywania

Liczba  rodzin  objęta

działaniem zespołu 

20



specjalistycznych  konsultacji  i  dokonywania

wyboru skutecznych rozwiązań, w szczególnie

trudnych  sytuacjach.

4. Zapewnienie kompleksowego sytemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych

przemocą w  dotychczasowym miejscu zamieszkania i pobytu.    

Nazwa Działania
Wskaźnik/Produkt  pomiaru

celu 

Wartość

kumulatywna

2016

Realizacja  specjalistycznego  poradnictwa

(psychologiczne,  pedagogiczne,  rodzinne,

socjalne, prawne itp.

Liczba  punktów  Informacji,

wsparcia  i  pomocy dla  osób

dotkniętych przemocą 

1 Punkt

Wsparcia i

Informacji

dla Osób

Uwikłanych

w Przemoc

Domową

Realizacja  pracy  socjalnej  z  ofiarami

przemocy. 

Liczba  osób  objęta  pracą

socjalną 

Specjalistycz

na praca

socjalna dla

Osób

Doznających

Przemocy

dla 24 osób –

92 porady

Udzielenie  i  zapewnienie  bezpiecznego

schronienia rodzinom dotkniętych przemocą. 

Liczba

mieszkań/pomieszczeń

wspieranych  dla  osób

doznających przemocy 

2 mieszknia

chronione,

dla osób

doznających

przemocy

możliwość

zapewnienia

schronienia

dla 10 osób



Opracowanie  wzoru   jednolitej  procedury

postępowania  podczas  interwencji

kryzysowej  wobec  osoby  doznającej

przemocy.  

Liczba  opracowanych

procedur 

1

opracowana

procedura

dotycząca

odebrania

dziecka (art.

12a uopp)
Realizacja   pomocy  psychologicznej  dla

dzieci   i  młodzieży  –  ofiar  i  świadków

przemocy  w rodzinie.

Liczba  rodzin  z  dziećmi

objęta  pomocą

psychologiczną 
2

Realizacja   pomocy  psychologicznej  dla

dzieci   i  młodzieży  –  ofiar  i  świadków

przemocy  w rodzinie.

Liczba  rodzin  z  dziećmi

objęta pomocą pedagogiczną 2

5. Zapewnienie kompleksowego sytemu pomocy i wsparcia dla osób dotkniętych

kryzysem

Nazwa Działania
Wskaźnik/Produkt  pomiaru

celu 

Wartość

kumulatywna

2016
Realizacja pracy socjalnej dla osób/rodzin w

kryzysie

Liczba  osób  objęta  pracą

socjalną 
20

Zapewnienie rodzinom dostępu do mediacji
Liczba  rodzin  objętych

mediacjami
5

Edukacja w zakresie skutecznych sposobów

w zakresie  rozwiązywania  konfliktów („dla

pomagaczy”)

Liczba  przeprowadzonych

spotkań/szkoleń

Realizacja  warsztatów   mających  na  celu

udzielanie  specjalistycznej  pomocy  w

zakresie  wdrażania  prawidłowych  metod

wychowawczych  w  stosunku  do  dzieci  i

Liczba  przeprowadzonych

warsztatów



młodzieży  z  rodzin  zagrożonych

wykluczeniem społecznym 
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