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Udzielana pomoc w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie :    

         Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach jest jednostką organizacyjną miasta 

powołaną do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej mającą na celu umożliwienie osobom              

i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje 

zadania ustawy o pomocy społecznej, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, 

ustawy   o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych i funduszu 

alimentacyjnym. Pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny zaangażowani są w działania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na płaszczyźnie profilaktycznej, interwencyjnej i pomocowej. 

Dodatkowo w Ośrodku wyodrębnione  jest samodzielne stanowisko specjalisty ds. przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie. 

Działania w ramach pracy socjalnej: 

  pracownik socjalny j diagnozuje sytuację i potrzeby osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie; 

  udziela kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach  

i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą  

w rodzinie; 

 udziela informacji o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie oraz 

 o instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc, a także o możliwościach podjęcia 

dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą w rodzinie;  

 pracownik socjalny organizuje niezwłocznie dostęp do pomocy przedmedycznej, jeżeli 

wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie.; 

 zapewnia  osobie doznającej przemocy  w zależności od potrzeb schronienie w całodobowej 

placówce świadczącej pomoc, w tym w szczególności w specjalistycznym ośrodku wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie;  

 pracownik socjalny ponadto prowadzi rozmowy z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, w szczególności  na temat konsekwencji 

stosowania przemocy w rodzinie;  

 informuje osoby stosujące przemoc  o możliwościach podjęcia leczenia  lub terapii i udziale  

w programach oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie.       

 pracownik socjalny bierze udział w posiedzeniach grup roboczych.                     
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Działania Zespołu ds. Rodziny:       

Głównym zadaniem Zespołu jest udzielanie wsparcia specjalistycznego w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy rodzinie  z dziećmi na wszystkich etapach jej rozwoju, w szczególności 

poprzez: 

 prowadzenie konsultacji i porad w zakresie problemów opiekuńczo – wychowawczych; 

 prowadzenie wsparcia psychologicznego, w tym oddziaływań terapeutycznych; 

 zapewnienie rodzinie pomocy asystenta rodziny; 

 organizowanie dla rodziców zajęć warsztatowych i szkoleń , których celem jest podniesienie 

kompetencji wychowawczych rodziców oraz rozwój interpersonalny; 

 prowadzenie mediacji 

Działania specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie          

 prowadzenie konsultacji  i porad w sprawach przemocy w rodzinie zarówno dla pracowników 

Ośrodka, grup roboczych jak również osób  zainteresowanych;  

 udział   w sporządzaniu diagnozy sytuacji rodzinnej  w kontekście przemocy w rodzinie,  

 udzielanie instruktażu asystentom, pracownikom socjalnym, grupom roboczym  

w postępowaniach dotyczących przemocy w rodzinie.  

W Ośrodku odbywają się posiedzenia grup roboczych  w ramach  procedury „Niebieskie Karty” 

koordynowanej  przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Osoby do kontaktu: 

Anna Górzyńska – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie,                                               

pokój nr  14,  tel. 81 886 13 52;  e-mail: zespol.interdyscyplinarny@mops.pulawy.pl 

Marta Rozesłaniec - kierownik Działu Pomocy Środowiskowe,                                                                       

pokój nr  10, tel.  81 888 41 39, e-mail rozemarta@mops.pulawy.pl                                                                                                                                                                                                                       

Beata Wagner – kierownik Działu Integracji I Pomocy Specjalistycznej,                                                              

pokój nr  12, tel. 81 886 13 59, e-mail: beata.wagner@mops.pulawy.pl 

 


