
 
Podsumowanie półroczne z funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych 

w ramach programu ,,Olsztynek – gmina bez przemocy”. 

 

W miesiącu marcu 2016r. Stowarzyszenie Wspierania Działań na Rzecz Osób 

Potrzebujących Pomocy DROGA w Olsztynku otrzymało dofinansowanie 

programu ,,Olsztynek – gmina bez przemocy” realizowanego we współpracy z 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynku. Zadanie jest 

współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 

ramach Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.  

 

Od marca 2016r. korzystając ze środków w/w programu poszerzono ofertę dwóch 

Punktów Konsultacyjnych oraz utworzono jeden nowy Punkt Konsultacyjny. 

 

Punkty z poszerzoną ofertą: 

- Prawniczy Punkt Konsultacyjny – działalność Punktu poszerzono o 12 godzin 

pracy konsultacyjnej w miesiącu, w okresie realizacji projektu tj. do listopada 

2017r. 

- Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy – działalność 

Punktu poszerzono o 12 godzin pracy konsultacyjnej w miesiącu w okresie 

realizacji projektu tj. do listopada 2017r. 

 

Nowy Punkt Konsultacyjny: 

- Punkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie – działalność 

Punktu to 12 godzin pracy konsultacyjnej w miesiącu w okresie realizacji 

projektu tj. do listopada 2017r. 

 

Dane z funkcjonowania Punktów Konsultacyjnych. 

- Prawniczy Punkt Konsultacyjny. 

Punkt prowadzi Pani Monika Kotowska – doktor nauk prawnych, 12 letnie 

doświadczenie w pracy klinicznej z osobami doznającymi przemocy i 

stosującymi przemoc, wykładowca akademicki, członek Polskiego Towarzystwa 

Kryminalistycznego, radca prawny. 

Ilość konsultacji indywidualnych: 

- Marzec 2016r. – 6 konsultacji 

- Kwiecień 2016r. – 16 konsultacji 

- Maj 2016r. – 11 konsultacji 

- Czerwiec 2016r. – 16 konsultacji 

- Lipiec 2016r. – 14 konsultacji 

- Sierpień 2016r. – 11 konsultacji 



 
Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 
- Punkt Konsultacyjny dla osób doświadczających przemocy w rodzinie – 

konsultacje indywidualne i grupowe dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych 

przemocą. 

Punkt prowadzi Pani mgr Joanna Zaręba – Kwiatkowska – pedagog, nauczyciel 

dyplomowany, certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, 

profilaktyk, specjalista socjoterapii oraz Pani mgr Magdalena Kaska – Nawacka 

– pedagog, nauczyciel dyplomowany, profilaktyk, obecnie w procesie uzyskania 

dyplomu psychologa. 

Ilość konsultacji indywidualnych: 

- Marzec 2016r. – 16 konsultacji 

- Kwiecień 2016r. – 15 konsultacji 

- Maj 2016r. – 11 konsultacji 

- Czerwiec 2016r. – 10 konsultacji 

- Lipiec 2016r. – 37 konsultacji 

- Sierpień 2016r. – 50 konsultacji 
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Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

  
 

 

- Punkt Konsultacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Punkt prowadzi Pan mgr Krzysztof Rubas - certyfikowany specjalista w 

dziedzinie terapii i rehabilitacji osób uzależnionych od narkotyków i alkoholu, 

certyfikowany specjalista pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, profilaktyk, 

trener programów korekcyjno - edukacyjnych dla osób stosujących przemoc, 

certyfikowany specjalista w zakresie psychoterapii od uzależnień 

behawioralnych. 

Ilość konsultacji indywidualnych: 

- Marzec 2016r. – 15 konsultacji 

- Kwiecień 2016r. – 16 konsultacji 

- Maj 2016r. – 14 konsultacji 

- Czerwiec 2016r. – 16 konsultacji 

- Lipiec 2016r. – 18 konsultacji 

- Sierpień 2016r. – 13 konsultacji 
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Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 
 

 

Łącznie w okresie marzec – czerwiec 2016r. odbyło się 305 konsultacji dla 99 

osób, w tym dla osób korzystających z: 

- Prawniczego Punktu Konsultacyjnego – 74 konsultacje dla 57 osób; 

- Punktu Konsultacyjnego dla osób doznających przemocy w rodzinie – 139 

konsultacji dla 20 osób; 

- Punktu Konsultacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie – 92 

konsultacje dla 22 osób.  

           Dane w formie graficznej pokazuje poniższy wykres. 

 
 

                                                                   Opracowanie: 

                                                                   Krzysztof Rubas 
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