
 

  

MÓJ DOM BEZ PRZEMOCY 
 - program działań profilaktycznych i edukacyjnych 
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IDEA PROJEKTU 

 

 Uwrażliwienie na sytuację dzieci  społecznie 

wykluczonych  

 

 Zwrócenie uwagi na samotnych rodziców w  

kryzysie życiowym 
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ADRESACI PROJEKTU  
MIESZKAŃCY DSM  

 

 Dom Samotnej  Matki to ośrodek wsparcia zgodnie z ustawą o 
pomocy społecznej i rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z 2005r.  - jego zadania są podobne do specjalistycznego 
ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy oraz ośrodka interwencji 
kryzysowej  

 W Polsce funkcjonuje ok.50 domów  samotnej matki  

 Stowarzyszenie MONAR prowadzi 10 Domów Samotnej Matki 
na 400 miejsc. 

 36 specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w 
rodzinie  

 DSM nie jest schroniskiem dla osób bezdomnych  
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MATKI Z DSM 
 

 kobiety w wieku 18-30 lat -  w ciąży lub   z dwojgiem lub więcej dzieci 

 wychowanki różnych form pieczy zastępczej i placówek resocjalizacyjnych, w 

których spędziły nierzadko całe dzieciństwo, bez środków do życia,  

 ofiary przemocy, nie mające trwałych związków z gminą miejsca pochodzenia  

 mające za sobą  życie w dysfunkcyjnym środowisku, które utrwaliło poczucie 

zagrożenia, frustracji i stresu, 

 zagrożone uzależnieniem lub uzależnione od środków psychoaktywnych  

 stygmatyzowane ze względu na swoją sytuację życiową  

 w 100% to  osoby w długotrwałym kryzysie 
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DZIECI Z DSM  

 

 w wieku   0 - 18 lat,     

 z deficytami zdrowotnymi  

 z deficytami rozwojowymi  

 z deprywacją potrzeb społecznych 

 z zaburzonymi więziami rodzinnymi 

 naznaczone piętnem dziecka wykluczonego 

społecznie  
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CELE PROJEKTU  

 Zmniejszenie zjawiska przemocy w rodzinie 

poprzez objęcie matek  specjalistycznym 

poradnictwem   

 

 Zwiększenie kompetencji pracowników DSM  

 

 Poprawa warunków w DSM  

http://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=9g_T_KJPt5cxKM&tbnid=e2I8GL1yvb1GtM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.herby.edu.pl/&ei=d_88U5mtGcitO5ezgPgO&bvm=bv.63934634,d.bGE&psig=AFQjCNHgKhpAxOlmi_jJGOtk2Vhhp0EDlg&ust=1396592868592600


 
DSM UCZESTNICZĄCE W PROJEKCIE 

 

 

 

 DOM DLA SAMOTNYCH MATEK-MARKOT W 

GDAŃSKU, WOJ. POMORSKIE 

 DOM DLA SAMOTNYCH MATEK-MARKOT W 

TUROWIE, WOJ. ŁÓDZKIE  

 DOM DLA SAMOTNYCH MATEK-MARKOT W 

ZGORZELCU, WOJ. DOLNOŚLĄSKIE  
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PARTNERZY W 

 PROJEKCIE 

 

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY RODZINIE  

W GDAŃSKU  

 MIEJSKO –GMINNY OŚRODEK POMOCY 

SPOŁECZNEJ W WIELUNIU  

 MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W 

ZGORZELCU   
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REZULTATY PROJEKTU 

 50 matek z dziećmi ,  otrzymało indywidualną i grupową 
pomoc psychologiczną, 

 41 pracowników DSM i OPS  zostało przeszkolonych z 
zagadnień dotyczących pracy z ofiarami przemocy  

 w 3 DSM, przeprowadzono  remonty i doposażono pokoje  
mieszkalne ,bawialnie oraz zwiększono liczbę miejsc w 
placówek  

 podczas 12  spotkań ekspertów ze Stowarzyszenia MONAR 
oraz Partnerów – OPS, wypracowano Zasady Współpracy     
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ZASADY WSPÓŁPRACY 

POMIĘDZY DSM A OPS  

 

Przyjęcie do placówki  

-   zapewnienie bezpieczeństwa, życzliwości w godnych  warunkach 

odizolowanie od sprawcy przemocy 

Pobyt w placówce  

 -  diagnoza problemowa oraz opracowanie i realizacja planu 

pomocy , pomoc programowa  

Opuszczenie placówki  

- zapewnienie bezpieczeństwa matce i dziecku bez względu na 

sposób opuszczenia DSM 
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SZANSE I ZAGROŻENIA    

 Szanse  
-  Wspólne działanie wielu podmiotów wpłynie  na  

skuteczność pomocy  

- Specjalistyczne  reagowanie na zdiagnozowane 

problemy obniży  koszty społeczne i ekonomiczne w 

przyszłości. 
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SZANSE I ZAGROŻENIA    

  Zagrożenia  
- Duża odległość gminy miejsca pochodzenia matki od DSM zmniejsza 

szanse na porozumienie i na  działanie z OPS  większe niż tylko w formie 
wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu matki z dzieckiem do 
placówki. 

- Niedostateczne  zasoby lokalnych form wsparcia – asystent rodziny , 
pogotowie rodzinne. 

- Praktyka kierowania przez OPS matek z dziećmi do schronisk dla osób 
bezdomnych ze względu na niższe koszty pobytu. 

- Niestabilne finansowanie  działalności DSM ogranicza ofertę 
specjalistycznej pomocy . 
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   REKOMENDACJE   

  

 Budowanie koalicji  społecznej na rzecz wspierania samotnego 

rodzicielstwa zagrożonego wykluczeniem społecznym. 

 Szkolenia specjalistów uwrażliwiające na problem samotnego 

rodzicielstwa a w szczególności na sytuację dziecka w tej rodzinie.  

 Zapewnienie środków finansowych na realizacje programów 

merytorycznych w DSM poprzez wydzielenie z budżetu państwa 

celowych środków  finansowych  podobnie jak na specjalistyczne 

ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie czy ośrodki 

interwencji kryzysowej  
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Dla dobra dzieci, które potrzebują szczególnej ochrony i pomocy ze strony dorosłych, 

środowiska rodzinnego, atmosfery szczęścia, miłości i zrozumienia, w trosce o ich harmonijny 

rozwój i przyszłą samodzielność życiową, dla zapewnienia ochrony przysługujących im praw i 

wolności, dla dobra rodziny, która jest podstawową komórką społeczeństwa oraz naturalnym 

środowiskiem rozwoju, i dobra wszystkich jej członków, a w szczególności dzieci, w 

przekonaniu, że skuteczna pomoc dla rodziny przeżywającej trudności w opiekowaniu się i 

wychowywaniu dzieci oraz skuteczna ochrona dzieci i pomoc dla nich może być osiągnięta 

przez współpracę wszystkich osób, instytucji i organizacji pracujących z dziećmi i rodzicami(…). 

Z preambuły ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej   
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www.monar.org 

 

 

www.dombezprzemocy.monar.org 
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