
Harmonogram działań (w tym informacyjno-edukacyjnych) podejmowanych w 2018 roku na terenie gminy Michałowice, 
w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

 Zaplanowane działania Realizator 

Styczeń 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
2. Podpisanie  umów zleceń z prawnikami – Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach. 
3. Podpisanie  umowy zlecenie z psychologiem – Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie. 
4. Podpisanie  umowy zlecenie z coachem/psychoterapeutą – Punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie. 
5. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny. 

6. Ustalenie harmonogramu działań (w tym informacyjno-edukacyjnych) podejmowanych w 2018 roku na 
terenie gminy Michałowice, w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

7. Przygotowanie artykułu do lokalnej gazety dot. oferty Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie 
w Michałowicach. 

8. Rozwieszenie informacji o ofercie i harmonogramu Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach 
na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy, oznaczenie Punktu. 

9. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
10. Koordynowanie prac poszczególnych grup roboczych. 

 

GOPS Michałowice 

Luty 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Przekazanie informacji o ofercie i harmonogramu Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach 

do szkół, przedszkoli, żłobków i ośrodków zdrowia znajdujących się na terenie Gminy Michałowice. 
3. Sporządzenie sprawozdania resortowego z przeciwdziałania przemocy. 
4. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

GOPS Michałowice 



5. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
6. Przygotowanie artykułu do gazetki/na stronę internetową, dotyczącego problematyki opiekuńczo 

wychowawczej w rodzinach (profilaktyka przeciwdziałania przemocy domowej). 
7. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 
8. Koordynowanie prac grup roboczych 

 

Marzec 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 13.03.2018r. 
3. Przekazanie informacji o ofercie i harmonogramu Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach 

sołtysom celem umieszczenia ich na lokalnych tablicach ogłoszeń. 
4. Sporządzenie do 30 marca 2018 sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Michałowice na lata 2014-2017 za rok 2017. 
5. Publikacja artykułu dot. podsumowania działań w obszarze przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie w 2018 roku. 
6. Rozeznania zapotrzebowania członków Zespołu w zakresie tematyki szkoleń w 2018 roku. 
7. Sporządzenie projektu ulotki/plakatu o tematyce przeciwdziałania przemocy domowej.  
8. Publikacja artykułu dotyczącego problematyki opiekuńczo wychowawczej w rodzinach  

(profilaktyka przeciwdziałania przemocy). 
9. Organizacja bezpłatnych warsztatów dla rodziców celem wzmocnienia kompetencji rodzicielskich oraz 

propagowania wychowania bez przemocy.  
10. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

11. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
12. Koordynowanie prac grup roboczych. 

 

GOPS Michałowice 

Kwiecień 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
2. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 

GOPS Michałowice 



d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

3. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
4. Koordynowanie prac grup roboczych. 
5. Publikacja artykułu dotyczącego uzależnienia od alkoholu oraz problematyki osób współuzależnionych 

oraz publikacja informacji o pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych i współuzależnionych 
udzielanej przez specjalistów pracujących w Punkcie Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Michałowicach .  

6. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 
 

7. Wstępna organizacja i promowanie planowanego tygodnia „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ w 
MICHAŁOWICACH”. Celem akcji jest udzielenie osobom zagrożonym lub uwikłanym  
w przemoc domową poradnictwa rodzinnego, psychologicznego, prawnego i socjalnego oraz uzyskanie 
konsultacji z dzielnicowym .   
 

Maj 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny. 

3. Publikacja artykułu dot. uzależnień behawioralnych oraz informacji dot. aktualnej oferty Punktu Wsparcia 
i Pomocy Rodzinie w Michałowicach. . 

4. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
5. Koordynowanie prac grup roboczych  
6. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 
 
7. Przeprowadzenie tygodniowej akcji edukacyjno-informacyjnej dla osób zagrożonych przemocą domową 

oraz uwikłanych w przemoc domową pt. „STOP PRZEMOCY DOMOWEJ w MICHAŁOWICACH”. 
 

GOPS Michałowice 

Czerwiec 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 12.06.2018r. 
3. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 

GOPS Michałowice 



b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

4. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
5. Publikacja artykułu dot. uzależnień behawioralnych oraz informacji dot. aktualnej oferty Punktu Wsparcia 

i Pomocy Rodzinie w Michałowicach. . 
6. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 

 
7. Koordynowanie prac grup roboczych. 

 

Lipiec 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Kierowanie dzieci z rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie do udziału w półkolonii/kolonii. 
3. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

4. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
5. Publikacja artykułu dot. uzależnień behawioralnych oraz informacji dot. aktualnej oferty Punktu Wsparcia 

i Pomocy Rodzinie w Michałowicach. 
6. Promocja projektu „Szkoła dla rodziców” w lokalnej gazetce oraz na stronie internetowej. 
7. Koordynowanie prac grup roboczych. 

GOPS Michałowice 

Sierpień 

Wrzesień 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 13.09.2017r. 
3. Realizacja profilaktycznych warsztatów z zakresu przeciwdziałania przemocy  dla dzieci ze szkół z terenu 

gminy Michałowice. Warsztaty realizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Michałowicach.  

4. Publikacja artykułu o tematyce związanej z trudnościami opiekuńczo wychowawczymi  
w rodzinach oraz informacja o naborze do projektu „Szkoła dla Rodziców”. 

5. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  
Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 

GOPS Michałowice 



c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

6. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
7. Ogłoszenie (publikacja na stronie internetowej) konkursu plastycznego i literackiego o tematyce 

związanej z przeciwdziałaniem przemocy domowej skierowanej do dzieci z przedszkoli i szkół  
z terenu gminy Michałowic. 

8. Promocja projektu „Szkoła dla rodziców” na zebraniach szkolnych oraz w przedszkolach. Podczas spotkań 
z rodzicami przedstawienie aktualnej oferty Punktu Wsparcia i Pomocy Rodzinie oraz ogłoszenie 
konkursu plastycznego i literackiego z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej dla dzieci.  

9. Rozpoczęcie projektu „Szkoła dla rodziców” którego celem jest wzmocnienie kompetencji rodzicielskich 
oraz więzi rodzinnych. W ramach projektu planowane jest spotkanie rodzin z dziećmi w plenerze i 
organizacja ogniska lub inna organizacja czasu wolnego np. rodzinne wyjście do kina. Projekt skierowany 
głównie na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej i wzmacniania roli rodziny w 
wychowaniu dzieci.  

10. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 
 

11. Koordynowanie prac grup roboczych  
 

Październik 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
2. Zorganizowanie szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 
3. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

4. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
5. C.d projektu „Szkoła dla Rodziców” 
6. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 

 
7. Koordynowanie prac grup roboczych. 

 

GOPS Michałowice 



Listopad 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny. 

3. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
4. Ogłoszenie wyników konkursu plastycznego i literackiego, rozdanie nagród oraz publikacja artykułu 

podsumowującego konkurs. 
5. C.d projektu „Szkoła dla Rodziców”. 
6. Publikacja artykułu przedstawiającego realizacje projektu „Szkoła dla Rodziców”. 
7. Organizacja bezpłatnych warsztatów umiejętności rodzicielskich w Bibliotece Michałowice. 

 
8. Koordynowanie prac grup roboczych.  
 

GOPS Michałowice 

Grudzień 

1. Aktualizacja strony internetowej w zakresie informacji o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 
2. Posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 11.12.2018r. 
3. Koordynacja i nadzór nad pracą Punktu Informacji Wsparcia i Pomocy Rodzinie w Rodzinie.  

Świadczona pomoc i wsparcie w ramach punktu: 
a. Indywidualne wsparcie psychologiczne/ psychoterapeutyczne 
b. Pomoc prawna 
c. Poradnictwo socjalne 
d. Coaching/psychoterapia 
e. Poradnictwo asystenta rodziny 

4. Superwizja dla pracowników pomocy społecznej (w tym dot. rodzin dotkniętych przemocą). 
5. Publikacja artykułu podsumowującego działania Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2018.  
6. Koordynowanie prac grup roboczych. 

 

GOPS Michałowice 

 
 
 


