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13. Harmonogram 

Cele do realizacji Zadanie Działania Realizator Termin realizacji Źródło finansowania 
Podniesienie 
świadomości społecznej 
oraz zmiana postaw i 
stereotypów w zakresie 
zjawiska przemocy w 
rodzinie. 

1.Zamieszczenie 
informacji na temat 
zjawiska przemocy w 
rodzinie oraz możliwości 
uzyskania wsparcia dla 
ofiar przemocy w 
Powiecie Otwockim na 
stronie Internetowej 
PCPR oraz w Gazecie 
Samorządowej. 
2.Organizowanie zajęć 
profilaktycznych z 
zakresu przemocy dla 
rodziców. 
3.Edukacja dzieci i 
młodzieży w zakresie 
radzenia sobie ze stresem 
i umiejętności 
opanowania emocji oraz 
reagowania na przemoc. 
 

1.Organizowanie kampanii 
informacyjnej promującej 
życie rodzinne bez 
przemocy, prawidłowe 
zachowania i postawy w 
Internecie i poprzez prasę 
samorządową. 
2.Edukowanie lokalnego 
społeczeństwa w zakresie 
zwiększenia świadomości 
na temat zjawiska 
przemocy w rodzinie. 
3.Współpraca ze szkołami 
z terenu Powiatu 
Otwockiego w celu 
prowadzenia zajęć 
profilaktycznych oraz 
informacyjno – 
edukacyjnych z zakresu 
przemocy. 

1.PCPR w Otwocku 
2.Ośrodki pomocy 
społecznej 
3.Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych, 
4.Organizacje 
pozarządowe 
5.Kościoły i związki 
wyznaniowe 
6.Powiatowa Poradnia 
Psychologiczno – 
Pedagogiczna w Otwocku 
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Zwiększenie dostępu do 
specjalistycznego 
poradnictwa oraz 
wsparcia dla ofiar 
przemocy. 

1.Umożliwienie 
swobodnego korzystania 
mieszkańcom Powiatu 
Otwockiego ze 
specjalistycznego punktu 
działającego na rzecz 
przemocy w rodzinie. 
2.Udzielanie wsparcia 
osobom dotkniętym 
przemocą. 

1.Prowadzenie 
specjalistycznego punktu 
konsultacyjno – 
interwencyjnego 
działającego na rzecz 
przemocy w rodzinie. 
2.Prowadzenie 
poradnictwa 
psychologicznego dla ofiar 
przemocy. 
3.Prowadzenie 
poradnictwa prawnego dla 
ofiar przemocy. 
4.Zorganizowanie 
specjalistycznych terapii 

1.PCPR w Otwocku 
2.Ośrodki Pomocy 
Społecznej 
3.Placówki opieki 
zdrowotnej 
4.Organizacje 
pozarządowe 
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dla sprawców przemocy. 
Ograniczenie stosowania 
przemocy przez 
sprawców. 

1.Edukacja sprawców. 1.Zastosowanie 
programów korekcyjno-
edukacyjnych wobec 
sprawców. 
2.Prowadzenie 
poradnictwa 
psychologicznego dla 
sprawców przemocy w 
rodzinie. 
3.Zorganizowanie 
specjalistycznych, 
długofalowych terapii dla 
sprawców przemocy w 
rodzinie. 

1.PCPR w Otwocku 
2.Ośrodki Pomocy 
Społecznej 
3.Gminne Komisje 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
4.Placówki opieki 
zdrowotnej 
5.Organizacje 
pozarządowe 
6.Policja, sąd, prokuratura 
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