
                                 
 

 

 

Razem jesteśmy silniejsi! 

 

W okresie od 29 maja do 31 grudnia 2020 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Ropczycach, w ramach działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,  

realizowało projekt pod nazwą: Razem jesteśmy silniejsi, na podstawie porozumienia 

zawartego pomiędzy Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej a Powiatem Ropczycko-

Sędziszowskim w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie” Edycja 2020 

roku.  Celem projektu była poprawa jakości i zwiększenie dostępności usług świadczonych na 

rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie oraz podniesienie skuteczności 

podejmowanych działań poprzez sporządzenie diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, 

wzmocnienie kompetencji zawodowych i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu osób 

realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także rozwój 

oddziaływań terapeutycznych i poradnictwa specjalistycznego ukierunkowanych na osoby 

dotknięte przemocą w rodzinie. 

Pierwszym działaniem w ramach ww. projektu była diagnoza zjawiska przemocy  

w rodzinie w Powiecie Ropczycko-Sędziszowskim. Przeprowadzone badanie ankietowe, we 

współpracy z instytucjami tworzącymi lokalny system przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

pozwoliło na poznanie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz określenie kierunków działań, 

które zostały uwzględnione przy opracowaniu dokumentów strategicznych i programów  

w obszarze pomocy społecznej Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego. Rezultatem 

przeprowadzonej diagnozy było wzmocnienie współpracy pomiędzy instytucjami i służbami 

poprzez analizę obszarów działania, zadań i kompetencji poszczególnych instytucji. Ponadto, 

w perspektywie długofalowych działań realizowanych w ramach dokumentów strategicznych  

i programów, diagnoza przyczyni się do poprawy sytuacji osób dotkniętych przemocą, poprzez 

podniesienie jakości usług świadczonych przez instytucje lokalnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Kolejnym  działaniem w ramach projektu Razem jesteśmy silniejsi była oferta usług 

skierowana do uczestniczek utworzonej Grupy Wsparcia. Panie uczestniczące w projekcie 

brały udział w spotkaniach warsztatowych z udziałem psychologa, a także korzystały - 

stosownie do swoich potrzeb - z poradnictwa specjalistycznego: psychologicznego, prawnego, 

pedagogicznego i rodzinnego. Uczestniczki, wraz z dziećmi, brały udział w weekendowym 

wyjeździe integracyjno-relaksacyjnym, podczas którego korzystały ze strefy SPA oraz z zajęć 

prowadzonych przez profesjonalistów: treningu sportowego z elementami samoobrony  

i warsztatów z podstaw stylizacji wizerunku. W czasie, gdy mamy korzystały z ciekawych 

zajęć, ich dzieci spędzały aktywnie czas, otoczone profesjonalną opieką pedagogiczną. 

Następnie uczestniczki projektu, po zdobyciu podstawowej wiedzy o kreowaniu swojego 

wizerunku, wybrały się na zakupy, podczas których korzystały ze wskazówek profesjonalnej 

stylistki w doborze właściwych fasonów i kolorów. Wypracowany wizerunek został utrwalony 

w profesjonalnej sesji fotograficznej, do której panie zostały odpowiednio przygotowane przez 

stylistki i wizażystki. Była również okazją do dobrej zabawy. Zdjęcia z sesji, które zostały 



przekazane uczestniczkom będą nie tylko przywoływać miłe wspomnienia, ale także 

motywować do dalszych działań i pozytywnych zmian. Udział w naszym projekcie umożliwił 

paniom odreagowanie negatywnych doświadczeń i dostarczenie sobie emocjonalnego 

wsparcia, przyczynił się też do podniesienia świadomości swoich mocnych stron. Dzięki 

zdobytej wiedzy i umiejętnościom panie będą mogły lepiej radzić sobie z codziennymi 

problemami oraz efektywniej korzystać z oferowanej im pomocy. 

Ostatnie działanie w ramach projektu było skierowane do profesjonalistów 

realizujących zadania jednostek pomocy społecznej z terenu Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W okresie od 24 sierpnia 

do 7 grudnia 2020 roku odbywał się cykl pięciu warsztatowych szkoleń specjalistycznych pt.: 

„Przeciwdziałanie przemocy w praktyce”, którego tematyka obejmowała: prawne aspekty 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zagadnienia współpracy w zespołach 

interdyscyplinarnych i grupach roboczych w ramach procedury Niebieskie Karty,  zasady pracy 

z osobami doznającymi przemocy w rodzinie (rodzaje przemocy wobec dziecka, osób 

starszych, niepełnosprawnych, ich sytuacja psychologiczna, diagnoza potrzeb, plan pomocy), 

aspekty funkcjonowania osób stosujących przemoc, rozróżnienie przemocy od zachowań 

agresywnych i sytuacji konfliktowych, elementy superwizji pracy w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie a także sposoby radzenia sobie ze stresem w pracy w obszarze 

przeciwdziałania przemocy i zapobieganie wypaleniu zawodowemu. Rezultatem 

przeprowadzonego szkolenia jest zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników 

jednostek pomocy społecznej oraz przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu u osób 

realizujących zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz poprawa jakości 

usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających przemocy w rodzinie. 

Całkowity koszt projektu wynosił 21 766,88 zł, z czego dofinansowanie Ministerstwa 

Rodziny i Polityki Społecznej obejmował 13 025 zł, a wkład własny Powiatu Ropczycko-

Sędziszowskiego stanowił kwotę  8 741,88 zł. 

Działania przeprowadzone w ramach projektu Razem jesteśmy silniejsi w ramach 

Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Wspieranie 

Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie” Edycja 2020 roku przyczyniły się do poprawy sytuacji rodzin zagrożonych 

zjawiskiem przemocy w rodzinie,  zwiększenia oferty pomocowej i podniesienia jakości usług 

kierowanych do osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Ponadto efektem projektu jest 

wzmocnienie współpracy instytucji lokalnego systemu przeciwdziałaniem przemocy  

w rodzinie oraz zwiększenie kompetencji zawodowych osób profesjonalnie pomagającym 

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie.     

 
 

 


