
 

 

 

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

w Powiecie Limanowskim 



 

 

 

ZADANIA POWIATU 
 

 
     Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej  posiada 

zaktualizowany  „Program 

Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 

oraz promujący prawidłowe 

metody wychowawcze w rodzinach 

zagrożonych przemocą Powiatu 

Limanowskiego na lata 2014-

2019”  został on zatwierdzony 

Uchwałą nr XXIX/306/14 Rady 

Powiatu Limanowskiego z dnia 26 

lutego 2014 roku. 

 



ZADANIA POWIATU 
Udostępnienie miejsc osobom dotkniętym przemocą  
w ośrodkach interwencji kryzysowej 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej działając na mocy porozumienia 

zawieranego rokrocznie z Sądeckim 

Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w 

Nowym Sączu kieruje osoby doznające 

przemocy lub będące w kryzysie do w/w 

ośrodka w którym zapewnia się im 

profesjonalną pomoc w tym: 

 Natychmiastową pomoc psychologiczną 

 Poradnictwo prawne 

 Poradnictwo socjalne 

 Schronienie do 3 miesięcy 

 



 

 

ZADANIA POWIATU 
 

 Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej posiada 

zaktualizowany „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. Obecnie jest on 

realizowany.  
 



 
 

Projekt „Niebieska Skrzynka” 
 
 W ramach projektu stworzono na 

witrynie internetowej Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie w 
Limanowej adres e-mail: 
niebieska.skrzynka@powiat.pl 

 Celem projektu było ograniczenie 
występowania przemocy, ochronę 
dzieci i młodzieży. Zwrócono uwagę 
na wzrastające zjawisko przemocy, 
okazano stanowczy sprzeciw  
i propagowano wśród młodzieży 
właściwą postawę wobec przemocy. 
Zachęcano osoby do otwartego 
sięgania po wsparcie i specjalistyczną 
pomoc.  „Niebieska Skrzynka” 
będąc innowacyjnym i 
uniwersalnym narzędziem, 
wspomogła programy szkolne w 
działaniach prewencyjnych i 
profilaktycznych, a także w 
zapobieganiu występowania zjawiska 
przemocy w rodzinie i szkole. 
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 Uczeń mający trudności, 

potrzebujący pomocy lub będący 

świadkiem przemocy i innych 

niepożądanych zjawisk mających 

miejsce na terenie szkoły lub poza 

nią, mógł o nich poinformować 

anonimowo lub jawnie wysyłając 

wiadomość na stworzony przez 

szkołę w tym celu adres e-mail np. 

niebieska.skrzynka@pomagam.pl 

 

Projekt „Niebieska Skrzynka” 
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Projekt „Niebieska Skrzynka” 

 W efekcie wspólnie podjętej 

współpracy 10 szkół z terenu Powiatu 

Limanowskiego odpowiedziało 

pozytywnie na propozycje utworzenia 

na własnej stronie internetowej 

„Niebieskiej Skrzynki” i przesłało na 

adres Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej deklaracje 

udziału w programie. W ramach 

programu odbyły się 2 wyjazdy do 

szkół z udziałem Komendy Powiatowej 

Policji w Limanowej. 

 



Konkurs plastyczny  
w ramach projektu „Niebieska Skrzynka”  
pn. „STOP PRZEMOCY”  
 

 Ogłoszony w ramach projektu 

„Niebieska Skrzynka” konkurs 

plastyczny pn. „Stop Przemocy” 

dla dzieci i młodzieży szkoły 

podstawowej, Gimnazjum i Szkoły 

Ponadgimnazjalnej przyniósł 

nieoczekiwane rezultaty.  

 Konkurs umożliwił kształtowanie 

wyobraźni uczniów, rozwój ich 

wrażliwości na krzywdę drugiego 

człowieka oraz zwiększył 

świadomość szkodliwości 

zjawiska przemocy. Ponadto 

zwiększył szanse na 

wypracowanie wśród uczniów 

właściwych postaw wobec 

zjawiska przemocy w rodzinie i 

szkole.  

 



  

Powiatowy Konkurs pn. „Bezpieczny Internet”  
 

 
 V edycja Powiatowego Konkursu pn. 

„Bezpieczny Powiat” realizowanego przy 
współpracy Komendy Powiatowej Policji 
w Limanowej, Zespołu Szkół 
Samorządowych nr 2, Starostwa 
Powiatowego w Limanowej zakończyła 
się w dniu 28 stycznia  2014r. w 
Zespole Szkół Samorządowych nr 2 w 
Limanowej uroczystym 
podsumowaniem. Konkurs np. 
Bezpieczny Internet zorganizowanego 
w ramach obchodów Światowego Dnia 
Bezpiecznego Internetu. Honorowy 
Patronat objęli Wojewoda Małopolski, 
Starosta Limanowski i Burmistrz 
Miasta Limanowa. Patronat 
merytoryczny sprawowała Fundacja 
Dzieci Niczyje. W konkursie 
uczestniczyło 43 uczniów z 25 
gimnazjów z terenu Powiatu 
Limanowskiego. 

 



Program o charakterze prewencyjno-
edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję 

pomocy”  

W związku z koniecznością propagowania zachowań 

wolnych od przemocy wśród dzieci i młodzieży 

stworzono program o charakterze prewencyjno-

edukacyjnym pn. „Dzwonek na lekcję pomocy” 

opracowany w ramach „Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i 

Ochrony Ofiar Przemocy oraz promujący 

prawidłowe metody wychowawcze w rodzinach 

zagrożonych przemocą Powiatu Limanowskiego 

na lata 2014-2019”. Został on zatwierdzony 

Zarządzeniem nr 24/14 Dyrektora Powiatowego 

Centrum Pomocy Rodzinie w Limanowej z dnia 11 

lipca 2014 roku. Program był odpowiedzią na 

wzrastający problem agresji wśród dzieci  

i młodzieży, a także innych niepokojących zjawisk 

tj. autoagresja, problem samobójstw  

i uzależnień. 



Program profilaktyczno-edukacyjny 
pn. „Twoje życie zależy od Ciebie”  

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej w walce z występowaniem różnych 

form zachowań agresywnych na terenie szkół w 

swoich działaniach w 2014r. wspierało 

podejmowane przez Komendę Powiatową Policji 

inicjatywy w tym realizację programu 

profilaktyczno-edukacyjnego pn. „Twoje życie 

zależy od Ciebie”. Program skierowany był do 

młodzieży- uczniów klas II, III lub IV szkół 

średnich i zawodowych. Realizacja niniejszego 

programu pozwoliła m.in. na promowanie 

pozytywnych zachowań  

i sposobów rozwiązywania konfliktów bez 

używania przemocy, kształcenie umiejętności 

radzenia sobie ze stresem i emocjami w 

sytuacjach konfliktowych oraz wzrost wiedzy na 

temat uwarunkowań i zjawisk sprzyjających 

przemocy. 



Działania profilaktyczne Komendy Powiatowej 

Policji w Limanowej pod hasłem „Zagrożenia w 

sieci – profilaktyka, reagowanie”  

 Wykwalifikowani funkcjonariusze 

Policji z Zespołu ds. Nieletnich  

i Patologii, podjęli działania 

profilaktyczne pod hasłem 

„Zagrożenia w sieci – 

profilaktyka, reagowanie”   

w celu zapobiegania negatywnym, 

skutkom nieumiejętnego 

korzystania z sieci (m.in. 

nadużywania komputera, 

cyberprzemocy, CHILD 

GROMMINGU – uwodzenia dzieci 

przez Internet, itp.). W ramach 

realizacji projektu odbyto ogółem 

57 spotkań w szkołach, w 

których uczestniczyło 1306 

uczniów, 135 nauczycieli i 705. 

 



Program profilaktyczny pod nazwą 
„Policyjny program edukacji 
społeczeństwa”  

  Komenda Powiatowa Policji w Limanowej realizowała 

program profilaktyczny pod nazwą „Policyjny program 

edukacji społeczeństwa”. W ramach programu 

prowadzono edukacyjno-profilaktyczne działania 

adresowane do dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych 

poprzez spotkania, pogadanki i szkolenia realizowane 

przez Zespół ds. Nieletnich i Patologii. Program 

adresowany był do całego społeczeństwa z tematyką 

uwzględniającą zapotrzebowanie środowiskowe i 

aktualne zagrożenia (m.in. w zakresie norm i zasad 

prawnych, zapobiegania agresji, alkoholizmowi, 

narkomani, cyberprzemocy  

i bezpieczeństwa w ruchu drogowym, odpowiedzialności 

nieletnich, przemocy w rodzinach oraz do najmłodszych 

pod hasłem „Policjant przyjaciel dziecka”. W ramach 

w/w programu przeprowadzono 424 spotkań z osobami 

małoletnimi oraz 431 z pedagogami  

i rodzicami. 

 



„Diagnoza problemów społecznych 
obecnych na terenie Powiatu 

Limanowskiego” 

 Warto wspomnieć, również o 

współpracy podejmowanej przez 

Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej z 

ośrodkami pomocy społecznej z 

terenu Powiatu Limanowskiego 

podjętej w celu pozyskania 

środków finansowych na 

realizację programów 

dotyczących szeroko pojętego 

wykluczenia społecznego, w tym 

również osób doświadczających 

przemocy domowej.  



Konferencja pn. „Rodzina Szkołą Trzeźwości – 
kochająca matka zawsze trzeźwa” 

 

 W ubiegłym roku w dniu 20 marca 
2014r. Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w Limanowej działając we 
współpracy z Komendą Powiatową 
Policji w Limanowej przygotowało 
konferencje pn. „Rodzina Szkołą 
Trzeźwości – kochająca matka 
zawsze trzeźwa”. Tematem 
przewodnim konferencji była rola 
kobiety – matki, będąca nawiązaniem 
do konferencji z 2013r., która 
wiązała się z rolą ojca i jego wpływu 
na wychowanie dzieci. „Rola kobiety 
w rodzinie” i ”Wpływ świadomości 
społeczeństwa na zapobieganie 
przemocy w rodzinie” były wiodącymi 
tematami konferencji.  



26 maja 2014r. spotkanie z Sędzią Sądu 
Rejonowego Wydziału III Rodzinnego  

i Nieletnich 

 26 maja 2014r. Powiatowe Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej we współpracy  z Komendą 

Powiatową Policji zorganizowało spotkanie z Sędzią 

Sądu Rejonowego Wydziału III Rodzinnego i 

Nieletnich z przedstawicielami miejskich i gminnych 

ośrodków pomocy społecznej, Miejskich i Gminnych 

Zespołów Interdyscyplinarnych, a także Zespołu 

Kuratorów Sądowych. W spotkaniu wzięli udział 

goście specjalni reprezentujący Ośrodek Adopcyjny 

„Dzieło Pomocy Dzieciom” z siedzibą w Krakowie. 

Efektem spotkania było zwrócenie uwagi na zjawisko 

przemocy w rodzinie, podjęto wspólne działania w 

celu rozwiązania ważnych kwestii m.in. dotyczących 

potrzeby dodatkowego wsparcia dla rodzin 

biologicznych, mających trudności w prawidłowym 

funkcjonowaniu.  



29 września 2014r. Konferencja  
pn. „Otwórz oczy! Zauważ mnie!”  

 29 września 2014r. odbyła się konferencja pn. 

„Otwórz oczy! Zauważ mnie!” Była to debata nad 

wypracowaniem wspólnych rozwiązań dotyczących 

problematycznych kwestii m.in. potrzeby wczesnego 

reagowania na problemy rodziny, sygnałów 

mogących wzbudzać niepokój, a także na 

zagrożenia dla funkcjonowania rodziny.   

 Omówiono również projekt pn. „Niebieska 

Skrzynka”. Zadeklarowano współpracę 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 

Limanowej, Komendy Powiatowej Policji  

w Limanowej, placówek edukacyjnych z terenu 

Powiatu Limanowskiego, a także instytucji i 

organizacji pożytku publicznego w walce ze 

wzrastającym zjawiskiem przemocy w otoczeniu.  



 
 

 Organizacja spotkań szkoleniowych i 
superwizji (współpraca instytucjonalna)  
 

 Realizując zadania ustawowe w 2014r. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

w Limanowej współpracowało z Komendą 

Powiatową Policji w Limanowej (KPP), Zespołami 

Interdyscyplinarnymi, ośrodkami pomocy 

społecznej (OPS), Miejskimi i Gminnymi 

Komisjami Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (KRPA), Sądem Rejonowym (SR) i 

Zespołem Kuratorów Zawodowych w Limanowej, 

a także szkołami i Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną w Limanowej. Współpraca polegała 

na organizowaniu spotkań mających charakter 

superwizji (w roku 2014 odbyły się 2 spotkania) 

idących w parze z wymianą doświadczeń, na 

których były omawiane trudne sprawy i 

podejmowane rozważania nad problemami np.  

w interpretacji przepisów prawa.   



Poszerzenie strony internetowej i materiały 
informacyjne (plakaty, ulotki)  

 

 Klienci Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Limanowej mogli w ubiegłym 

roku, nadal mają taką możliwość zapoznania 

się z informacjami na temat zjawiska 

przemocy zamieszczonymi na stronie 

internetowej tutejszego Centrum  

w zakładce „STOP PRZEMOCY  

w Rodzinie”.  

 Informacje dotyczyły form przemocy, cyklu i 

faz przemocy, mitów i stereotypów, telefonów 

alarmowych, a także świadczonej przez 

specjalistów pomocy prawnej i 

psychologicznej.  
 



Dziękujemy za uwagę ;) 


