
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

w Powiecie Limanowskim 
 

 



 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  realizuje 

„Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy oraz promujący prawidłowe metody wychowawcze w 

rodzinach zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego na lata 

2014-2019”. Program przyjęto Uchwałą nr XXIX/306/14 Rady Powiatu 

Limanowskiego z dnia 26 lutego 2014 roku. 
 

 
 



   Realizując zadania Powiatu z zakresu 

interwencji kryzysowej Powiatowe 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

działając na mocy porozumienia 

zawieranego rokrocznie  

z Sądeckim Ośrodkiem Interwencji  

   Kryzysowej kieruje osoby doznające 

przemocy lub będące w kryzysie do w/w 

ośrodka w którym zapewnia się 

profesjonalną pomoc w tym: 

 pomoc psychologiczną 

 poradnictwo prawne 

 poradnictwo socjalne 

 schronienie do 3 miesięcy 
 

INTERWENCJA 

KRYZYSOWA 



    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej  w 

2015r. prowadziło i obecnie realizuje „Program Korekcyjno-

Edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie Powiatu 

Limanowskiego na lata 2014-2019” przyjęty Uchwałą nr 

XXIX/307/14 Rady Powiatu Limanowskiego z dnia 26 lutego 

2014 roku.  



 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej w dniu 28 grudnia 2015r. 

Zarządzeniem Nr 57/15 Dyrektora przyjęło do 

realizacji projekt pn. „Pakiet informacyjno-

edukacyjny”. 

 Projekt posiada bogate w wiedzę dwa 

informatory w tym:  „Informator skierowany 

do osób doświadczających przemocy w 

rodzinie” oraz  „Informator adresowany do 

osób stosujących przemoc w rodzinie”. 

Ponadto pakiet zawiera opracowanie 

opisujące stronę internetową  tutejszego 

Centrum: www.pcpr-limanowa.pl 

adresowaną  do szerokiego grona odbiorców 

w tym osób uwikłanych w przemoc. Witryna 

internetowa jest ogólnodostępna, 

interesująca. Wykorzystuje nowoczesne 

rozwiązania techniczne. Jest dostosowana 

do potrzeb osób z niepełnosprawnością. 

 

 

 



 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej Zarządzeniem Nr 10/15 

Dyrektora z dnia 20 kwietnia 2015r. wprowadziło do realizacji „Program 

terapeutyczno-wspierający dla osób doświadczających przemocy w 

rodzinie”. Program opracowano z myślą o osobach w różny sposób 

uwikłanych w przemoc. W ramach realizacji w/w programu rozpoczęła  

w lipcu 2015r. działalność grupa wsparcia dla osób doświadczających 

przemocy w rodzinie.  

 



 
 

 Grupa wsparcia rozpoczęła 

swoją działalność w lipcu 2015r. 

 Spotkania aktualnie odbywają 

się w ostatni czwartek każdego 

miesiąca.  

 Udział w grupie wsparcia dla 

osób doznających przemocy  

w rodzinie zapewnienia 

poczucia bezpieczeństwa, 

akceptacji, zrozumienia,  

a także zapobiega izolacji, 

poczuciu wyobcowania  

i bezradności u osób 

doznających przemocy  

w rodzinie. Grupa ma charakter 

otwarty. 



 

 W ramach projektu utworzono na witrynie 

internetowej Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej adres e-mail: 

niebieska.skrzynka@powiat.limanowa.pl     
 

 Projekt jest wyrazem dążenia do 

ograniczenia występowania przemocy w 

domu, szkole i otoczeniu. Jego celem jest 

profilaktyka i ochrona dzieci i młodzieży 

przed konsekwencjami stosowania 

przemocy. Projekt zachęca osoby do 

otwartego sięgania po wsparcie i 

specjalistyczną pomoc.   

 

 „Niebieska Skrzynka”  jako 

innowacyjne i uniwersalne narzędzie 

wspomaga programy szkolne w działaniach  

edukacyjnych, prewencyjnych i 

wychowawczych. 

 

mailto:niebieska.skrzynka@powiat.limanowa.pl


 Konkurs adresowano do dzieci  

i młodzieży ze Szkół Podstawowych, 

Gimnazjum i Szkół 

Ponadgimnazjalnych z terenu Powiatu 

Limanowskiego.  

 Konkurs wspierał proces 

kształtowania wyobraźni uczniów, 

empatii i postaw prospołecznych, 

inteligencji emocjonalnej i altruizmu. 

 Na konkurs nadesłano 

łącznie 316 prac plastycznych ze szkół 

podstawowych, gimnazjów  

i szkół ponadgimnazjalnych. 

 Wręczenie nagród odbyło się 12 

listopada 2015r. w Powiatowym 

Centrum Informacji Turystycznej, gdzie 

zorganizowano wystawę prac 

konkursowych. 



 

 
 11 lutego 2015r. w Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej 

odbyła się  VI edycja Powiatowego Konkursu pn. „Bezpieczny 
Internet” zorganizowanego w związku z obchodami Światowego Dnia 
Bezpiecznego Internetu. Honorowy Patronat nad konkursem objęli 
Wojewoda Małopolski, Starosta Limanowski i Burmistrz Miasta 
Limanowa. Patronat merytoryczny sprawowała Fundacja Dzieci 
Niczyje.  

 W VI edycji Powiatowego Konkursu Bezpieczny Internet wzięło udział 
23 uczniów z 12 gimnazjów z terenu Powiatu Limanowskiego. 

  
 
 



 

      Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej opracowało  

w 2015r. dokument pn. „Diagnoza problemów społecznych 

obecnych na terenie Powiatu Limanowskiego”. Diagnoza powstała 

we współpracy z ośrodkami pomocy społecznej. Zapoznając się z 

potrzebami ośrodków pomocy społecznej, wychodząc naprzeciw ich 

oczekiwaniom podjęto decyzje m.in. o utworzeniu na terenie Powiatu 

Limanowskiego grupy wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie.  

   



 W ramach programu o charakterze 

prewencyjno-edukacyjnym pn.  

„Dzwonek na lekcję pomocy”  
zatwierdzonego Zarządzeniem nr 24/14 

Dyrektora z dnia 11 lipca 2014r. tutejsze 

Centrum prowadziło we współpracy  

z Komendą Powiatową Policji w Limanowej  

prelekcje, pogadanki i zajęcia 

psychoedukacyjne adresowane do dziećmi  

i młodzieży ze szkół z terenu Powiatu 

Limanowskiego.  

 W odpowiedzi na wzrastający problem 

agresji wśród uczniów oraz innych 

niepokojących zjawisk tj. autoagresja, 

problem uzależnień w ramach w/w programu 

promowano zachowania wolne od przemocy. 



      Funkcjonariusze Policji z Zespołu ds. Nieletnich i Patologii prowadzili w 2015r. 

działania profilaktyczne w celu zapobiegania negatywnym, skutkom nieumiejętnego 

korzystania z sieci (m.in. nadużywania komputera, cyberprzemocy, CHILD 

GROMMINGU – uwodzenia dzieci przez Internet, itp.). W ramach działań w 30 

szkołach przeprowadzono spotkania na w/w temat. W niniejszych spotkaniach 

uczestniczyło ogółem 1991 uczniów i 132 nauczycieli. 

 

 



 W ramach w/w programu prowadzono edukacyjno-profilaktyczne inicjatywy adresowane 

do dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Powiatu Limanowskiego. Były  to 

spotkania, pogadanki i szkolenia realizowane przez Zespół ds. Nieletnich. 

 Prowadzono systematyczne działania w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym pod kryptonimem: „Alkohol- Narkotyki”, „Trzeźwość”, „Bezpieczne 

powroty”, itp. Realizowano działania profilaktyczne kierowane do małoletnich pod 

hasłem: „Szkoła wolna od alkoholu i narkotyków”. 

 Promując trzeźwy styl życia zorganizowano marsz trzeźwości. Niniejsze działania 

podjęto w ramach kampanii „NO PROMIL – NO PROBLEM”. 



 

W przeprowadzonej w dniu 22  maja 2015r. konferencji wzięli udział Dyrekcja i Grono 

Pedagogiczne ze szkół z terenu Powiatu Limanowskiego, Przewodniczący Zespołów 

Interdyscyplinarnych, funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, 

pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, 

kuratorzy sądowi oraz psycholodzy w liczbie 60 osób. Konferencja miała charakter 

interdyscyplinarny i wieloaspektowy. Zwracała uwagę na problemy dzieci i młodzieży w 

aspekcie ich funkcjonowania i rozwoju psychospołecznego. Przedstawiona 

problematyka przyczyniła się do wzrostu wiedzy, umożliwiła wymianę opinii i 

doświadczeń.  



 
 Konferencja prezentowała podejmowane przez instytucje starania celem oszacowania 

skali i charakteru zjawiska uzależnień na obszarze województwa małopolskiego. 

 Przekazano dwa alkomaty zakupione w ramach projektu „Bezpieczniej na drogach w 

Powiecie Limanowskim”.  

 W wykładzie pn. „W labiryncie wykluczenia – problem uzależnień” omówiono temat 

ryzyka i zagrożeń związanych  z uzależnieniami. Podkreślono znaczenie wiedzy na 

temat materii substancji psychoaktywnych i konsekwencji ich zażywania. W konferencji 

wzięły udział 82 osoby. 



 W ramach współpracy 

instytucjonalnej wspólnie 

organizowano spotkania, które 

niejednokrotnie miały charakter lub 

elementy superwizji. W 2015 roku 

odbyły się 4 spotkania połączone  

z wymianą doświadczeń.  

 Na spotkaniach omawiano trudne 

sprawy, podejmowano rozważania 

nad trudnościami wynikającymi  

z różnej interpretacji przepisów 

prawa.  

 Toczono również dyskusje na 

temat wspólnych inicjatyw, 

organizowano konferencje (w 

2015r. odbyły się 2 konferencje), 

podejmowano interwencje w 

indywidualnych sprawach. 



 Powiat Limanowski zapewnia 

osobom z zaburzeniami 

psychicznymi, osobom 

opuszczającym rodzinę zastępczą, 

placówkę opiekuńczo-wychowawczą, 

młodzieżowy ośrodek wychowawczy, 

zakład dla nieletnich, a także 

uchodźcom mieszkanie chronione.  

W mieszkaniu chronionym w 

zależności od zapotrzebowania może 

przebywać również osoba 

doświadczająca przemocy w 

rodzinie, będąca w trudnej sytuacji 

kryzysowej. 

 
Od 2015r. mieszkanie funkcjonuje przy Domu Pomocy Społecznej  

w Szczyrzycu (34 - 623 Szczyrzyc 182). W mieszkaniu chronionym znajdują się 

pomieszczenia mieszkalne, kuchnia, łazienka i przedpokój. Mieszkanie 

wyposażono w niezbędne meble i podstawowy sprzęt gospodarstwa 

domowego. 



 Strona internetowa Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej 

www.pcpr-limanowa.pl jest opracowana z myślą o osobach doświadczających 

przemocy i stosujących przemoc w rodzinie. Strona prezentuje wiele 

istotnych informacji na temat zjawiska przemocy zamieszczonych w zakładce 

„INTERWENCJA KRYZYSOWA” i „NUMERY ALARMOWE”. W 2015r. 

przygotowano dla klientów ulotki i plakaty promujące specjalistyczne 

bezpłatne usługi w tym wsparcie psychologiczne i poradnictwo prawne. 

http://www.pcpr-limanowa.pl/
http://www.pcpr-limanowa.pl/
http://www.pcpr-limanowa.pl/


Dziękujemy za uwagę ;) 


