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druk P5 
  
PLAN DZIAŁA Ń PROFILAKTYCZNO-NAPRAWCZYCH  W ZWI ĄZKU Z 
PRZEMOCĄ W RODZINIE PANI/PANA ……………………………………………  
 

1. Działania wobec osób doznających przemocy 
a) dorosłych 

 
Pomoc medyczna 
����     skierowanie do placówki medycznej celem udzielenia specjalistycznej pomocy 
����     poinformowanie o moŜliwości miejscu dokonania obdukcji lekarskiej 
����     skierowanie na inne konsultacje medyczne 
 
Pomoc psychologiczna 
□ Skierowanie na konsultacje psychologiczne 
□ Skierowanie na terapię indywidualną 
□ Opracowanie sposobów unikania przemocy, powiadamiania świadków i wzywania 

pomocy 
□ Grupa dla ofiar przemocy  
□ Grupa dla współuzaleŜnionych  
□ Terapia DDA 
□ Terapia rodzinna 
□ Warsztaty umiejętności wychowawczych 
 
Pomoc prawna 
����    Skierowanie do prawnika w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym w celu opracowania  
      wniosku do sądu o alimenty, separację, rozwód, rozdzielność majątkową, inne. 
����     Skierowanie do specjalisty ds. przemocy OPS 
����     Inne działania. Jakie? ……………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
Pomoc socjalna 
□ Zawiadomienie pracownika socjalnego OPS o potrzebie udzielenia właściwej pomocy 

socjalnej  
□ Pomoc w podjęciu pracy  
□ Skierowanie do organizacji pozarządowych udzielających pomocy materialnej 
□ Inne, jakie? 

………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 

Interwencja kryzysowa 
�     Wezwanie Pogotowia Ratunkowego, Policji („Niebieska karta”), innych słuŜb 
□ Skierowanie do schroniska dla ofiar przemocy 
□ Zwrócenie się do prokuratury o wydanie zakazu zbliŜania się do osoby doznającej 

przemocy w związku ze znęcaniem się nad rodziną 
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□ Inne zalecenie, wskazówki  
□ Uwagi………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………. 
 

b) dzieci 
□ Konsultacje medyczne  
□ Wystąpienie do pedagoga szkolnego o objęcie dziecka pomocą  
□ Zapewnienie posiłku, odzieŜy, ksiąŜek, stypendium socjalnego, zasiłku 
□ Skierowanie dziecka do świetlicy środowiskowej/socjoterapeutycznej 
□ Skierowanie do placówki terapeutycznej  
□ Powiadomienie sądu rodzinnego i nieletnich o sytuacji dziecka w rodzinie 
 
Inne zalecenie, wskazówki 
Uwagi……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Działania wobec osób stosujących przemoc 
□ Rozmowa motywująco – ostrzegawcza ze sprawca przemocy, 
□ Skierowanie do specjalisty ds. rodziny/ warsztaty umiejętności wychowawczych 
□ Skierowanie do udziału w programie dla sprawców przemocy 
□ Wszczęcie procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego 
□ Skierowanie na terapię dla osób uzaleŜnionych  
□ Wnioskowanie do dzielnicowego o objęcie rodziny wizytami kontrolnymi 
□ Zalecenie zgłaszania się do Dzielnicowego Zespołu, w celu relacjonowania 

dokonywanych zmian   
□ Wniosek do prokuratury o wydanie zakazu zbliŜania się do ofiary 
□ Powiadomienie sądu rodzinnego o zaniedbywaniu/przemocy wobec dzieci (wnioskowanie 

o przyznanie kuratora) 
□ Powiadomienie prokuratora o popełnionym przestępstwie z art. 207 KK 
Inne zalecenia, wskazówki, uwagi............................................................................................. 
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
 
Przewidywany czas monitorowania sprawy ................................................................................ 
Sposób monitorowania: 
□ Kontakt z osobą doświadczającą przemocy 
□ Kontakt z osobą stosująca przemoc 
□ Kontakt z innymi instytucjami 
NajbliŜsza weryfikacja sytuacji (kiedy i czego dotyczy?)........................................................... 
..............................................................……………………………………………………… 

 
Podpisy osób tworzących plan pomocy 


