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Wstęp

Punktem wyjścia do opracowania kolejnego raportu z realizacji „Wojewódzkiego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020” jest Harmonogram rzeczowo-finansowy „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do 2020 roku” na rok 2015.

Wspomniany harmonogram został przyjęty do realizacji Uchwałą nr 3/29/15 Zarządu
Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia
harmonogramu

rzeczowo-finansowego

na

rok

2015

„Wojewódzkiego

programu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do roku
2020”. W dokumencie przyjęto wskaźniki realizacji programu w roku 2015, które zostaną
zaprezentowane w dalszej części niniejszego Raportu – przy omawianiu poszczególnych
celów „Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020”.
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CEL 1: Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie
programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Działanie 1.1. Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura ds. Polityki
Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą.
Działanie to realizowane było przez Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
(aktualna nazwa biura), które prowadziło poradnictwo prawne i psychologiczne w formie:
− Kujawsko-Pomorskiej „Niebieskiej Linii” Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie,
zapewniającego pomoc codziennie w godzinach 17.00 – 21.00 w siedzibie Departamentu
Spraw Społecznych i Zdrowia;
− porad udzielanych przez prawnika – etatowego pracownika biura, w godzinach pracy
Urzędu Marszałkowskiego, w siedzibie Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania
Przemocy;
− dyżurów zamiejscowych prawnika, które odbywają się raz w miesiącu, zarówno
w przedstawicielstwach Urzędu Marszałkowskiego: Bydgoszcz, Włocławek, Grudziądz,
Inowrocław, jak i w innych miastach regionu – w Brodnicy i Chełmnie;
− poradni internetowej, w ramach której można uzyskać pomoc drogą e-mailową pod
adresem niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl.
Rezultaty opisanych powyżej działań przedstawiono w tabeli nr 1.
Tabela 1. Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura ds. Polityki
Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla rodzin dotkniętych przemocą. Dane dla
roku 20151
Lp.

Wskaźnik

Wartość
planowana
na rok 2015
1100

Wartość
osiągnięta
w 2015 roku
1223

1.

Liczba udzielonych porad prawnych

2.

Liczba nowo założonych kart porad prawnych

270

364

3.

Liczba udzielonych porad psychologicznych

370

438

4.

Liczba udzielonych konsultacji psychologicznych

370

451

Działanie 1.2. Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami, organizacjami
pozarządowymi („dobre praktyki”), wymiana doświadczeń i wiedzy.
W 2015 r. w ramach tego działania kontynuowano współpracę z UMK w Toruniu dotyczącą
realizacji projektu „Monitorowanie zjawiska oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom
alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie mieszkańców województwa
kujawsko-pomorskiego”2. W efekcie tej współpracy realizowane były dyżury specjalisty ds.
sekt dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego i udzielane były porady
1
2

Źródło informacji – Ewidencje prowadzone w Biurze ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
Sprawozdania z realizacji zadania znajdują się w Biurze ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy
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w zakresie uwikłania i przemocy stosowanej przez sekty wobec członków rodzin. Wydawane
były też publikacje książkowe w zakresie funkcjonowania i niekorzystnego wpływu
alternatywnych ruchów religijnych i parareligijnych na życie naszych mieszkańców,
zwłaszcza młodzieży i dzieci.
W ramach wspomnianego działania (w dniach 23 – 28 lutego 2015 r.) wspólnie z Okręgową
Radą Adwokacką zorganizowano porady prawne, włączając się do ogólnopolskiej akcji
„Tydzień pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem”.
Ponadto kontynuowano współpracę w ramach organizacji V Kujawsko-Pomorskiej
Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie, poprzez udział przedstawiciela Departamentu Spraw
Społecznych i Zdrowia w Komisji Konkursowej oraz współfinansowania finału Olimpiady,
który odbył się 20 marca 2015 r. (Olimpiada organizowana jest wspólnie przez Straż Miejską
z Torunia, Urząd Marszałkowski i Wyższą Szkołę Bankową z Torunia).
Działanie 1.3. Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar przemocy w rodzinie oraz
Działanie 1.4. Opracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla
osób stosujących przemoc w rodzinie – nie były zaplanowane do realizacji w roku 2015 i nie
były realizowane (działania te zostały zrealizowane i wskaźniki dla całego okresu
programowania osiągnięte w roku 2014).
Działanie 1.5. Propagowanie w szkołach programów profilaktycznych oraz innych działań
uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na problemy przemocy: w ramach ww.
działania sfinansowano warsztaty pn. „Cyberprzemoc. Zagrożenia w sieci”. W zajęciach,
które odbyły się w dniach od 3 do 13 lutego 2015 r. w siedmiu szkołach gimnazjalnych,
wzięło udział 563 uczniów ze szkół w Grudziądzu, Włocławku, Bydgoszczy i Toruniu.
Profilaktyka w tym obszarze, tj. przemocy, poprzez nowe media prowadzona jest już od
2013 r.3
Wskaźniki osiągnięte w 2015 r. dla realizacji celu nr 1, dotyczące ww. działań prezentuje
tabela nr 2.
Tabela 2. Realizacja w roku 2015 działań w ramach celu Wszechstronne wsparcie
rodzin dotkniętych przemocą oraz opracowanie programów w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie z wyłączeniem działań prezentowanych w tabeli
nr 1.
Lp.

Wskaźnik

1.

liczba wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami
i organizacyjnymi pozarządowymi
Liczba opracowanych programów zgodnie z art. 6 ust. 6
ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie
liczba programów profilaktycznych realizowanych
w szkołach

2.

3.

3

Wartość
planowana
na rok 2015
3

Wartość
osiągnięta
w 2015 roku
3

0

0

1

1

2013 – W okresie od 12 listopada do 17 grudnia zostały przeprowadzone w 3 gimnazjach w naszym
województwie zajęcia pt. „Cyberprzemoc wśród młodzieży oraz inne zagrożenia świata wirtualnego”. Łącznie
w programie wzięło udział 356 uczniów z 17 klas gimnazjalnych z Osielska, Górzna i Torunia; 2014 - cykl
8-godzinnych warsztatów dla nauczycieli gimnazjalnych pt. „Cyberprzemoc – zrozumieć zjawisko by lepiej
reagować”.
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CEL 2: Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji,
organizacji pozarządowych (w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego
Dla zrealizowania powyższego celu organizowane są dwie kategorie szkoleń:
1. dla służb, instytucji, organizacji i osób działających w sferze pomocy osobom dotkniętym
przemocą domową;
2. dla osób prowadzących / zamierzających prowadzić działania korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy w rodzinie.
W 2015 r. realizowane były oba rodzaje szkoleń.
Działanie 2.1. Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom przemocy.
W ramach tego działania Biuro Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy
zorganizowało 4 szkolenia:
−
szkolenie dla funkcjonariuszy Policji – szkoleniem we Włocławku rozpoczął się,
zaplanowany na lata 2015 – 2017, cykl szkoleń dla funkcjonariuszy Policji.
W porozumieniu z Wydziałem Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji
w Bydgoszczy zaplanowano szkolenia prowadzone w terenie dla poszczególnych
Powiatowych Komend Policji. W roku 2015 zaplanowano i przeprowadzono trzy edycje
szkolenia (16.VI.2015 r. we Włocławku; 23.VI.2015 r. w Brodnicy i 30.VI.2015 r.
w Świeciu)4;
−
szkolenie dla pracowników rodzinnych ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych oraz
pracowników specjalistycznych ośrodków wsparcia działających na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego, pn. „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka
przemocy domowej”, Przysiek, 4-5.IX.20155;
−
szkolenie „Rola i zadania członków zespołu interdyscyplinarnego w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dedykowane członkom gminnych zespołów
interdyscyplinarnych, odbyło się w dniach 9-11.XII.2015 r. w Przysieku, szkolenie
finansowane z dotacji z budżetu państwa oraz ze środków zarezerwowanych
w budżecie województwa kujawsko-pomorskiego6;
−
szkolenie superwizyjne, które odbyło się w dniu 19.XI.2015 r. dla przedstawicieli
organizacji pozarządowych i innych instytucji pomagających ofiarom przemocy
domowej; ofertę skierowano do zainteresowanych tym dokształceniem uczestników
konferencji pt. „Wychowanie asertywne – profilaktyka przemocy w rodzinie i dla
rodziny” opisanej w dalszej części niniejszego raportu.

4

Relacje ze szkoleń dostępne na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/spotkanie-zpolicjantami-w-swieciu,166,l1.html
5
Informacje o szkoleniu http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/diagnoza-dziecka-----ofiary-iswiadka-przemocy-domowej,171,l1.html
6
Relacja ze szkolenia dla członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych: http://www.kujawskopomorskie.pl/sprawy-spoleczne/28724-co-daje-interdyscyplinarnosc
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Działanie 2.2. Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań korekcyjno-edukacyjnych
dla sprawców przemocy.
W zakresie tego działania zostało zrealizowane kolejne (trzecie od przyjęcia programu Bez
przemocy) szkolenie dla trenerów programu „Bez przemocy. Program korekcyjno-edukacyjny
dla sprawców przemocy w rodzinie”7. W szkoleniu, które odbyło się w dniach
2 – 6.11.2015 r. wzięło udział 11 osób.
Wskaźniki realizacji opisanego wyżej celu prezentuje tabela nr 3.
Tabela 3. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji,
organizacji pozarządowych (w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawskopomorskiego. Dane dla roku 2015
Lp. Wskaźnik
Wartość
Wartość
planowana
osiągnięta
na rok 2015 w 2015 roku
1.
Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie udzielania 4
4
wsparcia ofiarom przemocy
2.
Liczba osób, które ukończyły szkolenie z zakresu
320
149
udzielania wsparcia ofiarom przemocy
1
1
3.
Liczba przeprowadzonych szkoleń w zakresie pracy ze
sprawcą przemocy
4.
Liczba osób, które nabyły uprawnienia do pracy ze
16
11
sprawcą przemocy

7

Przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą nr 14/404/14 z dnia 2 kwietnia 2014 r.
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CEL 3: Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy
i możliwości wsparcia
Działanie 3.1. Organizacja i udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego
w kampaniach społecznych dotyczących zjawiska przemocy.
1.

Zorganizowano kampanię społeczną „Przemoc rujnuje. Miłość buduje”, która
prowadzona była na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z wykorzystaniem
takich narzędzi jak:
− spoty emitowane na ekranach świetlnych w 6 miastach regionu (Brodnica, Bydgoszcz,
Grudziądz, Inowrocław, Toruń, Włocławek) w okresie 17.VIII-30.XI.2015 r., a także
na ekranach zlokalizowanych w podległych samorządowi województwa jednostkach
kultury i w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego; 8
− plakaty formatu B2 dystrybuowane do gmin oraz jednostek organizacyjnych
samorządu województwa9.

2.

Udział samorządu województwa kujawsko-pomorskiego w ogólnopolskich i światowych
kampaniach społecznych dotyczących zjawiska przemocy:
− „Bicie, czas z tym skończyć” – kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka
przeciwstawiająca się biciu dzieci. Wsparciem dla spotów emitowanych w telewizji
były plakaty, które były dystrybuowane w trakcie organizowanych przez Biuro
Wsparcia i Przeciwdziałania Przemocy szkoleń i konferencji10;
− „Biała Wstążka” – międzynarodowa kampania prowadzona w okresie
25.11-5.12.2015 r. Włączając się do akcji „Biała Wstążka”, Departament Spraw
Społecznych i Zdrowia Urzędu Marszałkowskiego Województwa KujawskoPomorskiego przygotował naklejkę z symbolem Kampanii11, którą otrzymują
mężczyźni rejestrujący swoje samochody we wszystkich powiatach naszego
województwa, za pośrednictwem komórek dokonujących rejestracji pojazdów
(naklejki
wraz
z
pismem
przewodnim
dostarczono
Starostom
i Prezydentom miast w dniach 4 – 7 grudnia 2015 r.). W dniu 8 grudnia 2015 r.
naklejkę otrzymali wszyscy Panowie zatrudnieni w urzędzie marszałkowskim.
Widniejące na naklejce hasło „Nie okładam Dam” zwraca uwagę na fakt, że każda
kobieta, bez względu na wiek, kolor skóry, status społeczny, czy wykonywany
zawód, jest godna najwyższego szacunku.

8

Spoty zaprezentowano na załączonej płycie CD
Ze względu na format plakatu, do niniejszego Raportu dołączono wydruk projektu w formacie A4
10
Ze względu na format plakatu, do niniejszego Raportu dołączono wydruk projektu w formacie A4
11
Egzemplarz naklejki załączono od niniejszego Raportu
9
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Działanie 3.2. Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych
i szkoleniowych dotyczących przemocy w rodzinie.
Wspomniane wyżej działanie realizowano w następujący sposób:
− przez cały rok 2015 rozprowadzano wydrukowane w grudniu 2014 r. plakaty
i ulotki „Stop przemocy” informujące o działalności Kujawsko-Pomorskiej
Niebieskiej Linii;
− w drugiej połowie grudnia 2015 r. wydano kolejną partię wizytówek informujących o
Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii12, które są sukcesywnie dystrybuowane w
organizowanych
przez
Biuro
Wsparcia
Rodziny
czasie
szkoleń
i Przeciwdziałania Przemocy oraz w czasie dyżurów konsultantów Niebieskiej
Linii.
Działanie 3.3. Organizacja konferencji, warsztatów, szkoleń i pogadanek w zakresie
problematyki przemocy.
W omawianym roku odbyły się następujące wydarzenia:
− Konferencja „Administracja publiczna wobec zjawiska przemocy w rodzinie – analiza
dostępnych narzędzi oddziaływania” (Toruń, 24 marca 2015 r.)13; wiodącym
tematem konferencji były zagadnienia pracy z osobami stosującymi przemoc w
rodzinie, a co za tym idzie zadania samorządu powiatowego, odpowiedzialnego wg
zapisów ustawowych za działania w tym obszarze; na konferencji przedstawiono
również
krajowy
i
wojewódzkie
programy
związane
z ograniczaniem zjawiska przemocy w rodzinie; tradycyjnie na konferencji
wręczono kolejnej grupie specjalistów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia dla
trenerów programu BEZ PRZEMOCY;
− Konferencja „Wychowanie asertywne – profilaktyka przemocy w rodzinie i dla
rodziny” (Toruń, 19 listopada 2015 r.) służąca propagowaniu koncepcji
wychowania bez przemocy, adresowana do pedagogów oraz przedstawicieli
organizacji pozarządowych. Prelegentami podczas konferencji byli superwizorzy
certyfikowani przez Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa
Psychologicznego w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie14;
− „Nowe rekomendacje dla postępowań w sprawach przemocy w rodzinie” (Toruń, 13
października 2015 r.), to seminarium dedykowane sędziom i prokuratorom
z sądów okręgowych i rejonowych oraz prokuratur działających na terenie
województwa kujawsko-pomorskiego; gościem seminarium był pan Michał Lewoc
– sędzia, Naczelnik Wydziału ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Departamencie Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka Ministerstwa

12

Wzór wizytówki w załączeniu do niniejszego Raportu
Relacja z konferencji dostępna na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/27650przeciwdzialanie-przemocy-w-rodzinie-pomoc-ofiarom-praca-ze-sprawcami
14
Relacja z konferencji dostępna na stronie http://www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl/wychowac-bezprzemocy,180,l1.html
13
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Sprawiedliwości. Z przykrością należy odnotować fakt, że z zaproszenia do udziału
skorzystali tylko prokuratorzy i zawodowi kuratorzy sądowi15;
− VII Toruńskie Sympozjum poświęcone Alternatywnym Ruchom Religijnym
pt. „Dialog z Islamem?” to kolejna już edycja spotkania współorganizowanego
z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Teologiczny), które tym
razem odbyło się w dniach 2-3 grudnia 2015 r.;16
− Superwizja dla wszystkich chętnych konsultantów obsługujących Kujawsko-Pomorską
„Niebieską Linię” – zgodnie z rekomendacją Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–202017.
Działanie 3.4. Promowanie stylu życia i form komunikacji służących poprawie relacji
społecznych i wzmacnianiu więzi rodzinnych.
W listopadzie 2015 r., z wykorzystaniem spektaklu „Złoto i liście” promowano właściwe
postawy wobec innych ludzi, wskazano na wartość budowania dobrych relacji zarówno
w rodzinie, jak i w najbliższym środowisku lokalnym (sąsiedzkim, szkolnym, itp.).
Spektakle, po których odbywały się pogadanki dla dzieci i ich rodziców dotyczące
znaczenia dobrych relacji między ludźmi dla zapobiegania rozprzestrzeniania się złości,
agresji i przemocy, odbyły się w okresie 17-30 listopada 2015 r. we Włocławku,
Inowrocławiu, Brodnicy, Toruniu i Bydgoszczy18.

15

Relacja z seminarium na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/28346-zmiany-wprzepisach-dla-organow-scigania-oraz-wymiaru-sprawiedliwosci-w-zakresie-przeciwdzialania-przemocy-wrodzinie
16
Informacja o wydarzeniu http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/28494-vii-torunskiesympozjum-poswiecone-religiom-i-alternatywnym-ruchom-religijnym
17
Superwizję prowadziły:
Magdalena Zawadzka – psycholog, absolwentka Wydziału Psychologii UW (specjalizacja psychologia
kliniczna dziecka); posiadająca certyfikat superwizora w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
i certyfikat specjalisty w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie Instytutu Psychologii Zdrowia
Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz certyfikat w zakresie profilaktyki uzależnień Towarzystwa
Psychoprofilaktycznego; absolwentka kursu systemowej terapii rodzin w Instytucie Psychiatrii i Neurologii
w Warszawie oraz szeregu specjalistycznych szkoleń, prowadzonych przez specjalistów z Europy i Stanów
Zjednoczonych z zakresu diagnozy i terapii dzieci wykorzystywanych seksualnie. Od początku swojej pracy
zawodowej pracująca z dziećmi krzywdzonymi i ich rodzinami (diagnosta, terapeuta, edukator, konsultant,
superwizor, biegły sądowy); specjalizuje się w pracy z ofiarami przemocy seksualnej, od 15 lat związana jest
z Fundacją Dzieci Niczyje. Prowadzi szkolenia dla psychologów, pedagogów, lekarzy, wychowawców,
nauczycieli, sędziów, prokuratorów, policjantów itd.; realizuje autorski program: „Studium Opiniowania
Sądowo-psychologicznego w Sprawach z Udziałem Dzieci ”,
Alina Prusinowska-Marek - mgr profilaktyki społecznej i resocjalizacji UW, od 1988 zawodowy kurator
sądowy (obecnie kurator specjalista w Sądzie Rejonowym w Grodzisku Mazowieckim),certyfikowany
specjalista i superwizor w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie IPZ PTP, członek Rady
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy PARPA, wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa
i Prokuratury. Członek Koalicji na rzecz Przyjaznego Przesłuchiwania Dzieci przy Fundacji Dzieci Niczyje.
Wieloletni konsultant ds. p/przemocy w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym gminy Leszno. Autor wielu
publikacji w zakresie p/przemocy w rodzinie i ochrony dzieci w sytuacjach kryzysowych,
w superwizji uczestniczyło 8 z 10 konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii.
18
Więcej informacji na stronie http://kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe-kontakt/informacje-prasowemenutematyczne-126/28467-tournee-teatru-impresaryjnego
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Spektakle teatralne były elementem „Tygodnia Życzliwości Społecznej” – akcji
Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia propagującej życzliwość, wzajemną pomoc
oraz dobre praktyki w różnych obszarach funkcjonowania człowieka19.
Działanie 3.5. Prowadzenie powszechnego serwisu internetowego dotyczącego zjawiska
przemocy w rodzinie.
Kontynuowane było
prowadzenie oraz
bieżąca aktualizacja serwisu
www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl.
Zakres aktualizacji:
− dane kontaktowe do Biura Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy oraz do
pogotowia dla ofiar przemocy w rodzinie „Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia”;
− informacje o wszystkich wydarzeniach organizowanych przez Biuro, oraz
inicjowanych przez inne podmioty działające w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
− aktualne terminy prawnych dyżurów zamiejscowych;
− publikacja najnowszych aktów prawa miejscowego z obszaru działania Biura
Wsparcia Rodziny i Przeciwdziałania Przemocy – publikacja uchwały Nr 3/31/15
Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 21 stycznia 2015 r.
w sprawie przyjęcia programów: "Ramowy program ochrony ofiar przemocy
w rodzinie" i "Ramowy program oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc w rodzinie" wraz z ww. programami;
− materiały do pobrania – uzupełnienie o algorytmy działania w przypadkach przemocy
w rodzinie opracowane przez Instytut Psychologii Zdrowia.

19

Krótki opis akcji dostępny na stronie http://www.kujawsko-pomorskie.pl/sprawy-spoleczne/28491-tydzienzyczliwosci-spolecznej
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Wskaźniki realizacji celu 3 prezentuje tabela nr 4.
Tabela 4. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy, wiedzy
i możliwości wsparcia. Dane dla roku 2015
Lp. Wskaźnik
Wartość
Wartość
planowana
osiągnięta
na rok 2015 w 2015 roku
1.
Liczba zorganizowanych kampanii społecznych
1
1
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Uczestnictwo samorządu województwa w kampaniach
ogólnopolskich
Liczba cykli wydawniczych materiałów edukacyjnoinformacyjnych i szkoleniowych opracowanych w
ramach przedmiotowego programu
Liczba przeprowadzonych konferencji

2

2

2

1

1

3

Liczba przeprowadzonych warsztatów/szkoleń/
pogadanek
Liczba akcji promocyjnych służących poprawie relacji
społecznych i rodzinnych
Utrzymanie dostępności serwisu internetowego

1

2

1

1

1

1

CEL 4: Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej
Działanie 4.1. Uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności rozwoju
infrastruktury pomocy instytucjonalnej w obszarze przemocy domowej jako niezbędnych
komponentów wojewódzkiego systemu wsparcia dla ofiar przemocy poprzez: akcje
informacyjne, konferencje, szkolenia itd.
Departament Spraw Społecznych i Zdrowia, dla realizacji powyższego celu, koncentrował
swoje oddziaływanie na:
−
kontynuowaniu współpracy z gminami województwa kujawsko-pomorskiego w ramach
wspólnej realizacji i wspólnego uczestniczenia w finansowaniu projektu o nazwie
Kujawsko-Pomorska „Niebieska Linia” Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
oraz podpisaniu 15 nowych porozumień z gminami: Bobrowniki, Brześć Kujawski,
Dobrcz, Jabłonowo Pomorskie, Jeziora Wielkie, Kijewo Królewskie, Lubicz, Osielsko,
Rogóźno, Sadki, Skępe, Skrwilno, Stolno, Śliwice, Świecie. Tym samym, w roku 2015
łączna liczba podpisanych porozumień wyniosła 114;
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Działanie 4.2. Wprowadzenie systemu dotowania organizacji pozarządowych celem realizacji
zadań zleconych w zakresie problematyki przemocy w rodzinie.
W roku 2015 po raz kolejny ogłoszono otwarty konkurs ofert na wykonywanie zadań
publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 roku
w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym pod nazwą:
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE (konkurs nr 18/2015). Na konkurs
wpłynęło 17 ofert, z których 8 projektów otrzymało dotację20 i zostało zrealizowanych.
Efekty tych projektów to:
−
spotkania grupy wsparcia dla dzieci z rodzin z problemem przemocy (Chełmno –
zajęcia w trzech grupach wiekowych);
−
spotkania grupy wsparcia dla ofiar przemocy (Grudziądz, Bydgoszcz);
−
warsztat terapeutyczny dla kobiet doświadczających przemocy w rodzinie;
−
konsultacje dla ofiar przemocy w rodzinie w Bydgoszczy, Grudziądzu, Wąbrzeźnie,
Świeciu i Nakle nad Notecią;
−
konsultacje – działania korekcyjne dla osób stosujących przemoc;
−
piknik rodzinny „Stop przemocy” z punktem informacyjnym oraz konsultacyjnodoradczym o zjawisku przemocy w rodzinie i możliwościach uzyskania pomocy;
−
punkt doradczy z dyżurami radcy prawnego, pedagoga oraz psychologa;
−
warsztaty taneczne i rękodzielnicze oraz zajęcia z animatorem aktywności społecznej
dla mieszkańców dzielnicy z narastającym problemem przemocy domowej;
−
warsztaty umiejętności społecznych dla ofiar przemocy w rodzinie;
−
punkt wsparcia psychologicznego dla ofiar przemocy w rodzinie;
−
terapia krótkoterminowa dla ofiar przemocy w rodzinie.
Łączna kwota dotacji udzielonych na realizację ww. opisanych projektów wyniosła
40.000,00 zł, z czego wykorzystano 39.956,72 zł. Wszystkie projekty zostały pozytywnie
rozliczone – na podstawie przeprowadzonej analizy dostarczonych sprawozdań z realizacji
zadań. Ponadto przeprowadzono 2 kontrole (2 projekty realizowane przez 2 podmioty)
w miejscu i czasie realizacji projektów. Obie kontrole wykazały poprawność realizacji zadań,
a jednocześnie dla organizacji były okazją do zweryfikowania poprawności prowadzonej
dokumentacji z realizacji zakontraktowanych projektów.

20

Uchwała Nr 8/251/15Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie
rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 18/2014 na wykonywanie zadań publicznych związanych
z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2014 r. w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom
społecznym pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”
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Stopień realizacji wskaźników, zaplanowanych w ramach realizacji opisanego w niniejszym
rozdziale celu, prezentuje tabela nr 5.
Tabela 5. Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej. Dane dla roku 2015
Lp.

Wskaźnik

1.

Liczba podpisanych porozumień
z gminami
Liczba nowoutworzonych instytucjonalnych form
wsparcia21
Liczba zawartych umów na realizację zadań zlecanych
organizacjom pozarządowym
Liczba wniosków o wsparcie lokalnych koalicji na rzecz
przeciwdziałania przemocy

2.
3.
4.

21

Wartość
planowana
na rok 2015
103

Wartość
osiągnięta
w 2015 roku
114

2

2522

3

8

1

0

wg kategorii opisanych w Wojewódzkim programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020 na stronach 30-34
22
Dane na podstawie porównania „Wykazu jednostek poradnictwa specjalistycznego w województwie
kujawsko-pomorskim” (stan na czerwiec 2014 roku ze stanem na czerwiec 2015), aktualny wykaz dostępny na
stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/przeciwdzialanieprzemocy-w-rodzinie.html
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Podsumowanie
Działania realizowane w 2015 r. w dużej mierze koncentrowały się wokół zagadnienia
przemocy wobec dzieci i wśród dzieci oraz możliwości zapobiegania temu zjawisku. Wokół
tego tematu koncentrowało się wiele opisanych w niniejszym Raporcie przedsięwzięć: V
Kujawsko-Pomorska Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie, szkolenia profilaktyczne
„Cyberprzemoc. Zagrożenia w sieci”, seminarium „Diagnoza dziecka – ofiary i świadka
przemocy domowej”, szkolenie superwizyjne, kampanie „Przemoc rujnuje. Miłość buduje”
oraz „Bicie, czas z tym skończyć”, konferencja „Wychowanie asertywne – profilaktyka
przemocy w rodzinie i dla rodziny”, obchody Międzynarodowego Dnia Przeciwdziałania
Przemocy wobec Dzieci (w tym spektakl ”Złoto i liście”).
Poza tym kontynuowano działania szkoleniowe zainicjowane w roku 2014, a także inicjatywy
takie jak „Biała Wstążka”, współpraca z UMK w ramach projektu „Monitorowanie zjawiska
oraz przeciwdziałanie niekorzystnym wpływom alternatywnych ruchów religijnych
i parareligijnych na życie mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”, szkolenia,
w tym również z zakresu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy
w rodzinie.
Dane zawarte w tabelach 1 – 5, wskazują na wystąpienie kilku odchyleń w stosunku do
planowanych wartości, które poniżej zostaną omówione:
1.

realizacja celu nr 1 (Wszechstronne wsparcie rodzin dotkniętych przemocą oraz
opracowanie programów w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie)
− wzrosła liczba zarówno udzielonych porad prawnych (o ok. 11%) i założonych kart (o
35%), jak i liczba udzielonych porad (o 18%) i konsultacji psychologicznych
(o 22%);

2.

realizacja celu nr 2 (Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji,
organizacji pozarządowych (w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia,
pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych) specjalizujących się
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)
− mniejsza niż planowano była liczba osób przeszkolonych, zarówno w kategorii służb,
instytucji, organizacji i osób działających w sferze pomocy osobom dotkniętym
przemocą domową (46,56 % planowanej liczby osób), jaki i w kategorii osób
prowadzących / zamierzających prowadzić działania korekcyjno-edukacyjne dla
sprawców przemocy w rodzinie (68,75 % planowanej liczby osób); jedną
z przyczyn powyższej sytuacji jest organizacja szkoleń w Toruniu lub okolicach
(Przysiek), kolejna to dbałość o odpowiedni poziom szkolenia (szkolenia z małą
liczbą uczestników lub kilkudniowe) i różnorodność stosowanych metod, co
ogranicza liczbę osób przypadających na jednego trenera prowadzącego szkolenie;
biorąc pod uwagę pierwszą z wymienionych wyżej przyczyn, już w roku 2015 część
szkoleń przeprowadzono poza siedzibą Urzędu Marszałkowskiego (szkolenia dla
Policji we Włocławku, Brodnicy i Świeciu) oraz zaplanowano na rok 2016 szkolenia
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w miastach powiatowych województwa; postanowiono jednak nie rezygnować z
prowadzenia szkoleń w małych grupach lecz zwiększyć liczbę szkoleń na miarę
posiadanych środków finansowych; w przypadku szkoleń z zakresu oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie przyczyną
mniejszej liczby przeszkolonych trenerów są wysokie wymagania kwalifikacyjne
niezbędne do uczestnictwa w szkoleniu23; duże zainteresowanie szkoleniami z tego
zakresu powinno przełożyć się na uzupełnienie wymagań przez zainteresowane
osoby i większą liczbę osób przeszkolonych w kolejnych latach, dodatkowo
corocznie oferta dotycząca szkolenia w opisywanym obszarze kierowana jest do tych
powiatów, na terenie których nie ma osób uprawnionych do pracy zgodnie z
programem „Bez przemocy”. W kolejnych latach zaproszenie do udziału w szkoleniu
kierowane będzie również do innych podmiotów – np. Policji i do NGO.
3. Realizacja celu nr 3 (Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska
przemocy, wiedzy i możliwości wsparcia)
− wydano mniej niż planowano materiałów informacyjnych (1 cykl wydawniczy),
głównie z powodu dużej liczby materiałów wydanych w grudniu 2014 r., dzięki
czemu można było przesunąć środki zaplanowane na to działanie na realizację
dodatkowego spotkania dla specjalistów pracujących z ofiarami przemocy domowej
– na organizację superwizji dla konsultantów Kujawsko-pomorskiej Niebieskiej
Linii;
− zorganizowano więcej niż planowano konferencji poświęconych zagadnieniom
przemocy i sposobom zapobiegania temu zjawisku; poza planowanym cyklicznym
sympozjum poświęconym Alternatywnym Ruchom Religijnym, zorganizowano dwie
inne konferencje – dla przedstawicieli PCPR-ów z województwa kujawskopomorskiego24 oraz dla kadry oświatowej i przedstawicieli NGO25 działających na
rzecz rodzin i dzieci; ponadplanowe konferencje wynikały z potrzeby dotarcia do
szerszej grupy odbiorców niż w przypadku szkoleń z informacjami dotyczącymi
zarówno kwestii zawartych w nowym Krajowym Programie Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020, jak i tematem przewodnim 2015 roku –
przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci;
− zorganizowano
również
więcej
niż
planowano
zajęć
z
kategorii
warsztatów/szkoleń/pogadanek, co podyktowane było z jednej strony chęcią dotarcia
do kolejnej grupy zawodowej (prokuratorów i sędziów) zaangażowanej w pracę
z ofiarami przemocy oraz w pracę z osobami stosującymi przemoc w rodzinie,
a z drugiej zapotrzebowaniem na superwizję swojej pracy osób pracujących

23

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu
podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań
korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących
oddziaływania korekcyjno-edukacyjne – DZ. U. 2011, Nr 50 poz. 259)
24
Opis wydarzenia na str. 8 niniejszego Raportu
25
Opis wydarzenia na str. 8 niniejszego Raportu
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z ofiarami przemocy w rodzinie26; zwiększenie oferty działań realizowanych
w ramach ww. kategorii możliwe było między innymi dzięki racjonalizacji
wydatków na materiały informacyjne.
4. Realizacja celu nr 4 (Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz
przeciwdziałania przemocy domowej):
− prowadzona w roku 2014 akcja informacyjna w gminach przyniosła efekt w postaci
podpisania 15 nowych porozumień; dzięki temu osiągnięto wyższy niż planowano
poziom wskaźnika Liczba podpisanych porozumień z gminami – 114 na 103
planowane27;
− w odniesieniu do wskaźnika Liczba nowoutworzonych instytucjonalnych form
wsparcia zanotowano większy niż w planie wzrost placówek (25 w porównaniu
z planowanymi 2); wspomniany wskaźnik, dla którego źródłem danych do określenia
jego poziomu są dane w posiadaniu K-PUW w Bydgoszczy28; od początku
monitorowania programu (pierwszy raport za pełen rok realizacji oraz pierwszy
harmonogram rzeczowo-finansowy dotyczył roku 2014) stwarzał problemy
definicyjne. Czerpiąc z doświadczenia roku 2014, dla czytelności prowadzonego
monitoringu przyjęto, że najpewniejszym punktem odniesienia będzie corocznie
publikowany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego „Wykaz jednostek
poradnictwa specjalistycznego w województwie kujawsko-pomorskim”. Należy
dodać, że powstawanie takich placówek pozostaje poza realnym wpływem
samorządu województwa i wynika z aktywności podmiotów zobligowanych do ich
tworzenia przez ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie29, stąd też przy
określaniu tego wskaźnika w kolejnych harmonogramach finansowo-rzeczowych,
przyjęcie Wykazu jako źródła do weryfikacji danych pozwoli w sposób bardziej
realny na określenie planowanego do osiągnięcia poziomu wskaźnika w kolejnych
latach.
− podpisano więcej, niż zakładał harmonogram rzeczowo-finansowy, umów
z organizacjami pozarządowymi w ramach grantu 18/2015, Komisja konkursowa
uznała, że 8 spośród 17 złożonych ofert kwalifikuje się do dofinansowania i takie
rozwiązanie rekomendowała Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego;
− w roku 2015 do Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia nie wpłynął żaden
wniosek o wsparcie lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy, z tego
też powodu nie został osiągnięty planowany poziom tego wskaźnika (plan –
1 wniosek).
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Zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014–2020 – działanie 4.4.2
Wdrożenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie
i z osobami stosującymi przemoc, w formie m.in. superwizji, coachingu, grup wsparcia.
27
Więcej szczegółów opisano na stronie 11 niniejszego Raportu
28
Wojewódzki program przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa kujawsko-pomorskiego do
roku 2020, s. 45
29
Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt. 1 „Do zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych przez powiat należy w
szczególności: 1) tworzenie i prowadzenie specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w
rodzinie;(Dz. U. 2015 poz. 1390)
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W ocenie Departamentu Spraw Społecznych i Zdrowia, odchylenia w realizacji działań
zaplanowanych na rok 2015, nie wpłyną negatywnie na osiągnięcie wskaźników
zaplanowanych łącznie na lata 2013-2020, a tym samym na realizację celów Programu.
Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji programu na rok 2016 przygotowany został
z uwzględnieniem dotychczas zrealizowanych działań i wniosków z realizacji Programu
w roku 2015. Poziom wskaźników na rok 2016 i kolejne lata został zweryfikowany w sposób
kompensujący dotychczas osiągnięte rezultaty. Rok 2016 będzie trzecim rokiem realizacji
„Wojewódzkiego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla województwa
kujawsko-pomorskiego do roku 2020”; po jego zakończeniu konieczna będzie jego
aktualizacja, w tym również weryfikacja wskaźników, szczególnie pod kątem realnego
wpływu samorządu województwa na ich osiągnięcie.
Finansowanie realizacji Programu w roku 2015
Środki finansowe planowane na realizację Programu w budżecie na rok 2015. wynosiły
łącznie 450.500,00 zł i były zarezerwowane w trzech zadaniach budżetowych:
− Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Województwa
Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia
(W/N/852/27/Niebieska Linia) – 395.500,00 zł;
− Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – szkolenia (W/N/852/16/Szkolenia)–
15.000,00 zł (środki z dotacji celowej z budżetu państwa);
− GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (W/N/852/25/Granty) – 40.000,00 zł.
W przypadku zadania Wojewódzki Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla
Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020 – Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia
wykorzystano
91,85%
planowanych
środków.
Różnica
między
planem
a realizacją wynika głownie z rozbieżności między wstępnymi kalkulacjami, a rzeczywiście
poniesionymi wydatkami (np. na zakup usług szkoleniowych, czy wynagrodzeń dla
konsultantów Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii).
Wydatki w ramach zadania GRANTY - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, zostały
zrealizowane w 99,89%.
Natomiast poziom realizacji planowanych wydatków w zadaniu Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie – szkolenia wyniósł 100%.
Strukturę wydatkowania ww. środków finansowych w podziale na realizacje poszczególnych
działań prezentuje tabela 6.
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Tabela 6. Podsumowanie wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację Programu30
Lp.

Działanie

Cel
1.
Wszechstronne wsparcie
rodzin
w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
1.

2.

3.
4.
5.

W/N/852/27/
Niebieska
Linia
dotkniętych

przemocą

Organizacja pomocy prawnej i psychologicznej w ramach Biura
ds. Polityki Prorodzinnej i Przeciwdziałania Przemocy, dla
rodzin dotkniętych przemocą
Inicjowanie wspólnych przedsięwzięć z instytucjami, służbami
i organizacjami pozarządowymi („dobre praktyki”), wymiana
doświadczeń i wiedzy
Opracowanie ramowego programu ochrony ofiar przemocy
w rodzinie
Opracowanie ramowego programu oddziaływań korekcyjnoedukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie
Propagowanie w szkołach programów profilaktycznych oraz
innych działań uświadamiających i uwrażliwiających uczniów na
problemy przemocy

oraz

200.502,12 zł

W/N/852/16/
Szkolenia
opracowanie

W/N/852/25/
Granty
programów

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

32.750,00 zł

6.500,00 zł

Cel 2. Zwiększenie kompetencji i kwalifikacji pracowników służb, instytucji, organizacji pozarządowych
(w szczególności pracowników oświaty, służby zdrowia, pomocy społecznej, policji, sądów, prokuratur i innych)
specjalizujących się w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
1.
2.

30

Organizacja szkoleń w zakresie udzielania pomocy ofiarom
przemocy
Organizacja szkoleń w zakresie prowadzenia działań korekcyjnoedukacyjnych dla sprawców przemocy

22.786,14 zł

15.000,00 zł

-

11.730,00 zł

-

-

Dane na podstawie Sprawozdań z wykonania planu finansowego zadań budżetowych za 2015 rok
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Cel 3. Podnoszenie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy i możliwości wsparcia
1.

2.

3.
4.
5.

Organizacja i udział samorządu województwa kujawskopomorskiego w kampaniach społecznych dotyczących zjawiska
przemocy
Opracowywanie i upowszechnianie materiałów edukacyjnoinformacyjnych i szkoleniowych dotyczących przemocy
w rodzinie
Organizacja
konferencji,
warsztatów,
szkoleń
i pogadanek w zakresie problematyki przemocy
Promowanie stylu życia i form komunikacji służących poprawie
relacji społecznych i wzmacnianiu więzi rodzinnych
Prowadzenie powszechnego serwisu internetowego dotyczącego
zjawiska przemocy w rodzinie

-

17.969,07 zł

-

169,00 zł

-

12.112,00 zł

-

-

53.000,00 zł

-

-

5.742,72 zł

-

-

Cel 4. Wspieranie inicjatyw oraz lokalnych koalicji na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej
1.

2.

3.

Uświadamianie i popularyzacja wśród samorządów konieczności
rozwoju infrastruktury pomocy instytucjonalnej w obszarze
przemocy
domowej
jako
niezbędnych
komponentów
wojewódzkiego systemu wsparcia dla ofiar przemocy poprzez:
akcje informacyjne, konferencje, szkolenia itd.
Wprowadzenie systemu dotowania organizacji pozarządowych
celem realizacji zadań zlecanych w zakresie problematyki
przemocy w rodzinie
Organizacja interdyscyplinarnych działań z zakresu przemocy
w rodzinie

RAZEM

418 217,77
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0,00 zł

-

-

-

-

39.956,72 zł

0,00 zł

-

-

363.261,05 zł

15.000,00 zł

39.956,72 zł

Załączniki
Załącznik nr 1. Spot kampanii „Przemoc rujnuje. Miłość buduje” – płyta CD
Załącznik nr 2. Plakat kampanii „Przemoc rujnuje. Miłość buduje” – wydruk projektu
w formacie A4
Załącznik nr 3. Plakat kampanii „Bicie, czas z tym skończyć” – wydruk projektu w formacie
A4
Załącznik nr 4. Naklejka kampanii „Biała Wstążka” z roku 2015
Załącznik nr 5. Wizytówka Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii, wersja z roku 2015
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