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1

Powiat Buski
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Busku-Zdroju
Powiat buski przeciw przemocy II VIII-XII 2017

60 360,00 zł     18 360,00 zł      42 000,00 zł     1

20

Diagnoza lokalnych potrzeb, poradnictwo specjalistyczne,  grupa wsparcia, superwizja dla ZI 

i grup roboczych, szkolenia dla ZI i grup roboczych.

2

Gmina Końskie 
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Końskich
Przyjazny pokój III VI-XII 2017

41 180,00 zł     13 580,00 zł      27 600,00 zł     1

17

Adaptacja wnęki pomiędzy dwoma pokojami, która ma rozmiary pokoju na pomieszczenie, 

które będzie przeznaczone na posiedzenie grup roboczych oraz remont drugiego 

pomieszczenia dla zespołu interdyscyplinarnego. Pomieszczenia te będą służyły również na 

miejsce dyżurów  specjalistów prowadzących poradnictwo dla osób doznających przemocy.

3

Gmina Chęciny
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Chęcinach

Służby się jednoczą do walki z 

przemocą
II VIII-XII 2017

26 600,00 zł     8 000,00 zł        18 600,00 zł     1

16
Poradnictwo specjalistyczne, grupa wsparcia dla kobiet, cykl spotkań edukacyjnychdla osób 

doświadczających przemocy, opracowanie i kolportaż Vademecum dla osób 

doświadczających przemocy, superwizja dla członków ZI i grup roboczych oraz 

pracowników socjalnych, szkolenie dla służb, konkurs literacki dla uczników, konferencja.

4

Gmina Osiek
Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Osieku
AKTYWNIE PRZECIW PRZEMOCY IV VI-XII 2017

27 185,00 zł     8 585,00 zł        18 600,00 zł     1

15

Zajęcia dla dzieci z psychologiem, 

warsztaty rozwijające zainteresowania dzieci  młodzieży, organizacja wycieczek, organizacja 

wypoczynku letniego, spektakl edukacyjno - profilaktyczny, spotkanie rodzinne i konkursy 

"stop przemocy".

5

Gmina Górno Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Można inaczej – NIE dla przemocy I VII-XII 2017

36 861,90 zł     7 699,40 zł        29 162,50 zł     1

14 Konkurs "Młodzi przeciw przemocy", poradnia telefoniczna, audycje radiowe w radiu eM, 

rajd "poMOC", warsztaty dla rodziców, broszura "Szczęśliwa Rodzina", spotkanie "Z rodziną 

ozdobić święta", warsztaty dla seniorów, konferencja, sonda z dziećmi.

6

Gmina Sitkówka - Nowiny 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Sitkówce – Nowinach 

Gminny Ośrodek Wsparcia Rodziny 

jako instytucja zwiększająca jakość i 

dostępność usług świadczonych na 

rzecz rodzin/osób zagrożonych i 

doznających przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Sitkówka – Nowiny

II V-XII 2017

60 000,00 zł     12 000,00 zł      48 000,00 zł     1

13
Wytypowanie rodzin zagrożonych przemocą, szkolenia z zakresu mediacji, dialogu 

motywującego i superwizja dla członków ZI, poradnictwo specjalistyczne  dla rodzin, 

poradnictwo z zakresu nowych form przemocy "cyberprzemoc", podsumowanie wyników 

projektu.

7

Gminy Starachowice Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Z rodzinami się zmieniamy I VI-XII 2017

49 394,00 zł     10 250,00 zł      39 144,00 zł     1

13

Kampania informacyjno-edukacyjna, warsztaty kompetencji rodzicielskich, przeprowadzenie 

badań w środowiskach zagrożonych przemocą, organizacja spotkań, pogadanek warsztatów, 

konkurs plastyczny i literacki dla dzieci i młodzieży, wydanie kalendarza-poradnika, 

pogadanka na temat sytuacji kryzysowych, warsztaty dla służb pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy

8

Gmina Ruda Maleniecka
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 w Rudzie Malenieckiej

ROZUMIEC, REAGOWAĆ, 

WSPÓLNIE PRZECIWDZIAŁAĆ
I VII-XII 2017

25 000,00 zł     5 000,00 zł        20 000,00 zł     1

12

Wydruk gadżetów, materiałów, broszur, spotkanie z przedstawicielami sołectw, organizacja 

Profilaktycznego Pikniku Rodzinnego, organizacja Tygodnia Profilaktyki Agresji i Przemocy 

wśród uczniów, wycieczka integracyjna dla uczniów, opracowanie diagnozy zjawiska 

przemocy w gminie.

9

Gmina Skarżysko-Kamienna
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Skarżysku - Kamiennej
Skutecznie przeciw przemocy II VI-XII 2017

48 840,00 zł     13 100,00 zł      35 740,00 zł     1

12

Indywidualne konsultacje dla kobiet dotkniętych przemocą i ich rodzin, grupy wsparcia dla 

kobiet, warsztaty z pedagogiem, psychologiem, Policją, psychoterapeutą uzależnień, dwa 

szkolenia dla pracowników zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, zakup fachowej 

literatury oraz filmów, zakup sprzętu multimedialnego, konferencja.

10

Gmina Daleszyce

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej 

w Daleszycach

„SOS dla Rodziny”  – projekt pomocy 

dla dzieci

 i młodzieży z rodzin zagrożonych i 

dotkniętych przemocą w rodzinie

IV VI-XII 2017

35 550,00 zł     7 200,00 zł        28 350,00 zł     1

12

Diagnoza liczby nieletnich dotkniętych i zagrożonych przemocą, szkolenie z zakresu pracy z 

dzieckiem dla mediatorów, spotkanie informacyjne z Policją dla dzieci i młodzieży, 

uruchomienie poradnictwa dla nieletnich, cykl warsztatów terapeutycznych dla dzieci i 

młodzieży z rodzin dotkniętych i zagrożonych przemocą, spotkanie integracyjne z okazji 

Międzynarodowego Dnia Zapobiegania Przemocy Wobec Dzieci, opracowanie poradnika, 

spotkanie podsumowujące dla pracowników.
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