
Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Żurawica na lata 2016-2020 za rok 

2020 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie, przyjęty Uchwałą Nr 73/XXVI/16 Rady Gminy Wiskitki  z dnia 29 grudnia 2016 

roku, planowany był do realizacji na  lata 2016-2020. Opracowanie i realizacja Gminnego 

Programu ma na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie  w gminie Wiskitki, 

zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz skuteczne oddziaływanie na jej sprawców. 

Realizatorami Gminnego Programu są podmioty działające w zakresie przeciwdziałania 

przemocy: 

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej; 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Placówki oświatowe szczebla podstawowego; 

 Komisariat  Policji; 

 Służba zdrowia; 

Sąd Rejonowy; 

Organizacje pozarządowe; 

Inne; 

Realizowane cele programu. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w 2020 roku zakładał osiągnięcie następującego celu głównego: przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy w rodzinie w Gminie Wiskitki, zapewnienie ochrony jej ofiarom oraz 

skuteczne oddziaływanie na sprawców. 

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe: 

1. Podejmowanie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin zagrożonych 

zjawiskiem przemocy w rodzinie 

2. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży z rodzin zagrożonych i dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 

4. Umożliwienie podnoszenia kompetencji osób pracujących z osobami 

doświadczającymi przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie. 

 

Realizowane cele. 

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzą rozeznanie 

w rodzinach znajdujących się pod ich opieką.  Działania podejmowane wobec osób 

doświadczających przemocy w rodzinie odbywały się w formie  poradnictwa 



specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy  w rodzinie. W celu wsparcia 

prawnego i psychologicznego realizowane były następujące działania: 

- wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

- współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy 

osobom doznającym przemocy, 

- systematyczne monitorowanie rodzin, 

- wsparcie emocjonalne, edukacyjne rodzin, 

- w miarę potrzeb skierowanie do innych specjalistów (prawnik, psycholog, konsultant ds. 

uzależnień), 

- pomoc w sporządzaniu pism procesowych, 

-zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci pracy 

socjalnej, 

-udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach, udzielających pomocy osobom 

dotkniętym zjawiskiem przemocy.                                                                                                                                                                                          

 

Przygotowanie i udostępnianie materiałów o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w 

celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej 

prowadzone było poprzezdystrybucję materiałów w postaci plakatów, ulotek i broszur 

edukacyjnych dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie; 

przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez 

pedagogów czy nauczycieli; 

kierowanie i motywowanie osób stosujących przemoc do uczestnictwa w programach 

edukacyjno-korekcyjnych. 

 

Realizacja programu została ograniczona od marca 2020 r. w związku z ogłoszonym 

stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19. 

 

Zespół Interdyscyplinarny w 2020  roku 

odbył 19 posiedzeń, w ramach prowadzonych  działań pracowało 5  grup roboczych, które 

prowadziły postepowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały podjęte działania, 

w wyniku prowadzonych   procedur  „Niebieskich Kart A” . 

Członkowie grup roboczych na 31 posiedzeniach, objęli pomocą 19 osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. W trakcie  rozmów z ofiarami i sprawcami przemocy, informowali o 

miejscach, gdzie dostępna jest terapia oraz gdzie można uzyskać wsparcie w innym zakresie. 



W 2020 r. zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 21 przypadkach – z czego w 19 

przypadkach z powodu ustania przemocy w rodzinie a w 2 przypadkach z powodu braku 

zasadności podejmowania działań. 

 

Tabela nr 1 

Liczbę „Niebieskich Kart – A” wszczynających procedurę sporządzonych przez 

przedstawicieli poszczególnych podmiotów  w 2020  roku. 

 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart – A” 

 w tym: 

19 

pomoc społeczna  

 

2 

policja  

 

17 

oświata  

 

0 

ochrona zdrowia  

 

0 

GKRPA  

 

0 

 

 „Niebieska Karta – A” wszczyna procedurę „Niebieskie Karty”. Zostaje wówczas powołana 

grupa robocza, która interdyscyplinarnie rozwiązuje problemy związane z podejrzeniem 

wystąpienia przemocy w rodzinie. Wszystkie rodziny zostają objęte działaniami grup 

roboczych.  

 

W okresie sprawozdawczym  3 (trzy)  „Niebieskie Karty – A” założono w toku trwania tej 

samej procedury.  

 

W ramach pracy grupy robocze sporządziły: 19 „Niebieskich Kart – C” oraz  

10 „Niebieskich Kart – D”.  

 

Grupy robocze skierowały wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego wobec  5 (pięciu) osób. 

Jedną  Niebieską Kartę założono w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dziecka.  

 

Statystyki:  

 

1. liczba osób doznających przemocy w rodzinie:  

    kobiety – 15,  

    mężczyźni – 3,  

    dzieci i młodzież do 18 r. ż. – 1;  

2. liczba osób stosujących przemoc w rodzinie:  

    kobiety – 6,  



    mężczyźni – 13,  

    dzieci i młodzież do 18 r. ż. - 0  

 

 

Charakterystyka osób dotkniętych przemocą w rodzinie: 

 

 

 

Realizacja zadań grup roboczych: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania dla rodzin, osób uwikłanych w przemoc domową:  

 

Indywidualne konsultacje psychologiczne. 

Osoby co do których zachodzi podejrzenie, że są dotknięte przemocą lub stosują przemoc 

kierowane są  na konsultacje do psychologa. Tematyka konsultacji  dostosowana jest do 

potrzeb uczestników.  

Osoby mające problem z nadużywaniem  alkoholu  – kierowani są do GKRPA. 

Prowadzona jest z nimi, praca socjalna oraz rozmowy motywujące. 

Dzieci uczęszczające do szkół na terenie Gminy objęte są pomocą psychologiczną  

i pedagogiczną. 

Szkoły z terenu Gminy prowadzą programy profilaktyczne w  ramach profilaktyki szkolnej 

 w tym ( tematyka godzin wychowawczych, spotkania z psychologiem, pedagogiem, policją).  

2020 

 Osoby dotknięte  przemocą  Osoby  stosujące  przemoc 

 ogółem do 

18r.ż 

18-67l pow.67l ogółem do18r.ż 18-67l pow.67l 

kobiety  16 1 14 1 6 0 6 0 

mężczyźni 3 0 3 0 13 0 13 0 

Działania grup roboczych  2020 

Liczba procedur „ NK” kontynuowanych z roku poprzedniego  9 

Liczba sporządzonych „NK” wszczynających procedurę w 

danym roku przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów: 

Ogółem: 

19 

OPS 2 

Policja 17 

                                                                                           

GKRPA 

0 

Oświata 0 

Ochrona Zdrowia 0 



Członkowie zespołu jaki grup roboczych poszerzają swoją wiedzę poprzez udział 

 w szkoleniach, konferencjach dotyczących przemocy w rodzinie.  

 

 

 

Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu: 

 

Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, podmiotami a w 

szczególności z MGOPS,policją, służbą zdrowia, oświatą, sądem oraz GKRPA. 

Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów w 

zakresie budowania relacji bez przemocy. 

Rozwój współpracy o charakterze ponadgminnym. 

Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami dotkniętymi 

przemocą w rodzinie. 

 
Z up.  

Starszy Pracownik Socjalny 

Marzena Sujkowska  

 


