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Samorząd województwa kujawsko-pomorskiego swoje 

działania na rzecz rodzin realizuje poprzez inicjatywy 

skierowane zarówno bezpośrednio do rodzin, jak  

i oddziaływując na szeroko rozumiane otoczenie rodziny.  
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DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIE 
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Działania bezpośrednio skierowane do rodzin: 

 Prowadzenie procedur adopcyjnych 

 Kujawsko-Pomorska Niebieska Linia  
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Działania pośrednie, wspierające otoczenie rodzin 

 Kształtowanie opinii publicznej 

 Profesjonalizacja kadr – szkolenia dla pracowników  

pierwszego kontaktu  

 Publikacja materiałów informacyjnych,  

poradników, scenariuszy 

 Konferencje, warsztaty, propagowanie tworzenia sieci  

współpracy między różnymi podmiotami działającymi  

na rzecz rodziny 
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Prowadzenie procedur 
adopcyjnych  

 

 Kujawsko-Pomorski Ośrodek Adopcyjny w Toruniu (wraz z oddziałami  

w Bydgoszczy, Włocławku i Jaksicach) 

 

 2 niepubliczne ośrodki adopcyjne:  

 Diecezjalny Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Toruniu  

 Ośrodek Adopcyjny Caritas Diecezji Bydgoskiej im. Św. Jana Pawła II  

w Bydgoszczy 
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Kujawsko-Pomorska Niebieska 
Linia  

Telefon zaufania dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie. 

Projekt realizowany we współpracy ze 130 gminami 

naszego województwa jest przykładem bezpośredniego 

wsparcia rodziny w kryzysie, a także  modelowym 

przykładem współdziałania samorządów różnych szczebli  
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 Dodatkowe konsultacje psychologiczne dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie znajdujących 

się w szczególnie trudnej sytuacji emocjonalnej. 

• Możliwość uzyskania zastępstwa procesowego  

w sprawach karnych związanych z przemocą  

w rodzinie. 

• Dyżury prawne dla osób doświadczających przemocy 

domowej, realizowane w sześciu miastach naszego 

województwa. 

• Porady internetowe: dostępne pod adresem e-mail: 

niebieskalinia@kujawsko-pomorskie.pl udzielane 

przez specjalistów (prawników, psychologów).  
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KSZTAŁTOWANIE 

PRZYJAZNEGO OTOCZENIA 

DLA RODZINY 
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Kształtowanie opinii publicznej 
KAMPANIE 

 Realizacja audycji telewizyjnych o charakterze społecznym  

i edukacyjnym „Czas na Interwencje”, „Mocne Wsparcie” 

 Coroczna kampania „Biała Wstążka” 

 Kampania społeczna PRZEMOC – PRZECIWKO MOCY 

RODZINY. MOC RODZINY – SIŁĄ PRZECIW PRZEMOCY 
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Kształtowanie opinii publicznej 
GADŻETY 

użytkowane powszechnie mają budzić refleksje  

oraz zwiększać rangę rodziny  

wśród preferowanych wartości  

przez mieszkańców regionu   
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Współpraca z organizacjami 
pozarządowymi 

 Zlecanie realizacji zadań publicznych w ramach 

otwartych konkursów ofert z zakresu: 

 wspierania rodzin w wypełnianiu funkcji rodzicielskich 

 wspierania zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym 

 wspierania prac wychowawczych z dziećmi i młodzieżą realizowanych przez org. młodzieżowe 

 wsparcia aktywizacji i integracji społecznej seniorów 

 wsparcia działań z zakresu opieki nad osobami przewlekle chorymi 

 przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
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Profesjonalizacja kadr 
 Szkolenia dla: 

 przedstawicieli służb społecznych pracujących z rodzinami 

 służb działających w sferze pomocy osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie 

 osób pracujących z osobami stosującymi przemoc w rodzinie 

 Konsultacje dla członków gminnych zespołów 

interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie 
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Materiały pomocnicze 

 ulotki, broszury, poradniki 

 serwis informacyjny 

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl  

 scenariusze lekcji  
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Sieć współpracy – dobre praktyki 
 Porozumienia z gminami  - projekt Kujawsko-

Pomorska Niebieska Linia realizowany we współpracy 

ze 130 gminami naszego województwa jest 

przykładem bezpośredniego wsparcia rodzin  

w kryzysie, a także  modelowym przykładem 

współdziałania samorządów różnych szczebli  
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Sieć współpracy – dobre praktyki 
 Konferencje powiatowe we Włocławku realizowane we 

współpracy samorządu województwa z Policją / 

samorządami gminnymi oraz samorządem powiatowym 

 Warsztaty profilaktyczne zapobiegające wypaleniu 

pracowników realizujących zadania na rzecz rodziny 

realizowane we współpracy z gminami i powiatami 

województwa kujawsko-pomorskiego 
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Sieć współpracy – dobre praktyki 

 Święto Rodziny – cykliczne przedsięwzięcie 

organizowane w regionie we współpracy z NGO  
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Sieć współpracy – dobre praktyki 
 Organy opiniodawcze 

• Wojewódzka Rada ds. Polityki Senioralnej 

• Wojewódzka Społeczna Rada ds. Osób Niepełnosprawnych 

• Rada Konsultacyjna ds. Ochrony Konsumentów przy 

Marszałku Województwa Kujawsko-Pomorskiego 

• Rada Działalności Pożytku Publicznego 
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Dziękuję za uwagę 

www.niebieskalinia.kujawsko-pomorskie.pl 


