
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY 

OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018 

ZA 2016 ROK 

 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-2018 został uchwalony w dniu 18 grudnia 

2013r. Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr XLVIII/360/13.                      

 
 

I.  Procedura Niebieskiej Karty. 
W 2016r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 31 rodzin                                    
z terenu Gminy Oświęcim w tym 40 dzieci. 

 

tab. 1  Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej. 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin objętych 
pomocą 

Liczba dzieci objętych 
pomocą                          

1. Grojec 7 4 
2. Babice 1 0 
3. Brzezinka  3 4 
4. Poręba Wielka 3 6 
5. Rajsko 3 7 
6. Zaborze 5 3 
7. Broszkowice 1 0 
8. Włosienica 2 6 
9. Stawy Monowskie 1 5 
10. Harmęże                       2                      2 
11. Łazy 2 0 
12. Dwory Drugie 1 3 
Razem:                     31                     40 
 

W 2016r. prowadzono  procedury „Niebieska Karta” w  31 rodzinach z czego : 

 - w 2 rodzinach  kontynuowano procedury Niebieskiej Karty  rozpoczęte w 2014r, 

- w 11 rodzinach Niebieskie Karty założono w 2015r. 

 



W 2016r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 22 Niebieskie Karty 

z czego: 

Ø Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 8 Niebieskich Kart 

Ø Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 9 Niebieskich Kart 

Ø Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1 Niebieska Karta 

Ø Gminne Gimnazjum Nr 2 -  1 Niebieska Karta 

Ø Wiejski Ośrodek Zdrowia w Grojcu – 1 Niebieska Karta 

Ø 2 Niebieskie Karty zostały przesłane z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego                               

w Oświęcimiu 

 

 

tab. 2 Liczba założonych w 2016r. Niebieskich Kart w poszczególnych sołectwach. 

L.p. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 
1. Zaborze 6 
2. Grojec 3 
3. Poręba Wielka 3 
4. Brzezinka 2 
5. Łazy 2 
6. Rajsko 2 
7. Harmęże 1 
8. Dwory Drugie 1 
9. Stawy Monowskie 1 
10. Włosienica 1 
Razem 22 
 

Do pracy z daną rodziną, powoływani byli specjaliści z różnych instytucji, współpracujących 

ze sobą w ramach tzw. grup roboczych. W 2016r. odbyło się 95 spotkań  grup roboczych dla 

31 rodzin.  W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  

Społeczne, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek 

oświatowych, służby zdrowia, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej oraz Zespołu 

Interdyscyplinarnego miasta Oświęcim 

 

 
 
 



tab.3. Udział podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego,                                           
w posiedzeniach grup roboczych. 
 
L.p. Instytucja Ilość grup roboczych               

w których uczestniczono 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 95 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu                      81 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                   

50 

4. Oświata 19 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 5 

6. Służba Zdrowia 1 

7. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 

Miasta Oświęcim 

1 

 

Grupy robocze zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem 

przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury Niebieskiej Karty. 

Dokonywano analiz sytuacji rodzinnej- wypełniając formularz NK – C, z osobą, wobec której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą oraz NK – D, z osobą, wobec której, istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie.  Opracowywano  indywidualne plany działania 

dla poszczególnych rodzin, w oparciu których podejmowano działania w ramach swoich 

kompetencji.  

W 2016r. wypełniono  22 formularze C Niebieskiej Karty oraz 20 formularzy D Niebieskiej 

Karty.  

Dodatkowo Grupy Robocze podejmowały  inne zadania sprzyjające zmianie sytuacji rodziny 

m.in. wzmacnianie zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań poprzez 

kierowanie do grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, do specjalistów.  

W 2016 r. z wsparcia specjalistycznego skorzystało:  

-  11 osób - poradnictwo prawne 

-13 osób -poradnictwo psychologiczne  

-72 osób - poradnictwo socjalne  

 3 osoby - poradnictwo rodzinne 

 13 osób – grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 



 

W sprawach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w 2016r. Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej skierował: 

Ø 1 wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 par. 1 kk,  

Ø 1 wniosek do Komendy Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa                    

z art. 207 par. 1 kk,  

Ø 5 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

Ø 6 wniosków do Sądu wydz. rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuacje rodziny. 

Ø do 1 rodziny skierowano asystenta rodziny  

 

W 2016r. prowadzone były również przypadki, które wymagały interwencji                    

i pracy pracowników socjalnych do spraw przemocy. Czynności z pominięciem 

procedury NK  podjęto  w przypadku  9 rodzin.  

W 2016r. zakończono 25 Niebieskich Kart z czego :  

Ø 16 NK z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia                          
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego 
planu pomocy 

Ø 9 NK z powodu rozstrzygnięcia o barku zasadności podejmowania działań. 

 

II.  Działania terapeutyczne skierowane do ofiar i sprawców przemocy. 
 

W 2016r. na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ruszyła kolejna edycja grupy 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie. Spotkania prowadzone były przez psychologa                          

i pedagoga. Grupa miała charakter otwarty, edukacyjno-terapeutyczny. Odbyło się 16 sesji 

terapeutycznych po 2,5 godziny każda. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 13 kobiet, 

mieszkanek gminy Oświęcim. Tematyka spotkań dotyczyła m.in.: diagnozy aktualnych 

sytuacji rodzinnych uczestniczek, rozpoznania przez uczestniczki zachowań współzależnych                            

i mających cechy ofiar przemocy, wypracowania strategii ich redukcji, konsultacji i pomocy 

w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi, budowania poczucia własnej 

wartości i odpowiedzialności za podejmowane decyzje, wsparcia w sytuacjach kryzysowych 

w rodzinach, rozwoju osobistego w zakresie poszerzania świadomości w obszarze własnych 

możliwości wychodzenia z kryzysów emocjonalnych, motywowania do samodzielności                                             



i niezależności finansowej, a także do podejmowania ryzyka zmiany aktualnej sytuacji. 

Uczestniczki w miarę zgłaszanych potrzeb kierowane były do instytucji pomocowych.  

    

III. Działania profilaktyczne realizowane przez GOPS w placówkach oświatowych. 
 

Mając na celu profilaktykę, edukację i zwiększenie świadomości społeczeństwa                              

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                       

prowadził działania  profilaktyczne w placówkach oświatowych Gminy Oświęcim . 

 

Ø 9 września 2016r. w Samorządowym Przedszkolu we Włosienicy podczas zebrania                        

z rodzicami rozdysponowano broszury „Zamiast klapsa” oraz informatory „Przemoc 

seksualna wobec dzieci”. 

Ø W dniach  29-30 listopada 2016r. w 7 szkołach podstawowych Gminy Oświęcim na 

zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu 

zostały przeprowadzone warsztaty z zakresu profilaktyki agresji i przemocy pt. „ Pomocy 

przy przemocy”. Warsztaty skierowane były do uczniów klas 5 i 6.  

 

tab. 4  Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Działanie Liczba osób 
objętych działaniem 

1. 
Szkoły Podstawowe w Babicach 
Brzezince, Grojcu, Włosienicy, 
Porębie Wielkiej, Harmężach,  
Rajsku,                       

  

 
Warsztaty z zakresu 
profilaktyki agresji i 
przemocy pt. „ Pomocy 
przy przemocy” 

 
 
 

216  

5. Samorządowe Przedszkole                  
we Włosienicy  

Działania edukacyjne 
służące wzmocnieniu 
opiekuńczych, 
wychowawczych metod     
i kompetencji rodziców 
w zakresie 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
poprzez przekazanie 
broszur i informatorów 

39  

 

 



IV. Szkolenia służb pomocowych. 
 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w 2016r. Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego,                              

7 pracowników socjalnych w tym 2 ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz                                    

2 asystentów rodziny  wzięło udział w  szkoleniu  pn. „Prawne aspekty realizacji 

procedury Niebieskiej Karty”, 

 2 pracowników socjalnych ds. przemocy w 2016r.wzięło udział w: 

• warsztatach pn. „ Zastępowanie zachowań agresywnych.”,  

• konferencji organizowanej przez Zespół Interdyscyplinarny miasta Kęty                           

pt. „ Najczęściej popełniane błędy w procedurze NK”,  

• wizycie studyjnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w  Polance Wielkiej                            

pn. „ Przeciw przemocy.”;  

• w dwóch spotkania Koleżeńskiej Grupy Wsparcia dla osób pracujących z ofiarami                     

i sprawcami przemocy w ramach systemu wsparcia i wymiany dobrych praktyk.  

 

V.  Działania informacyjne  związane z programem. 
 
W 2016r. w ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy  w rodzinie, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej podjął 
następujące działania 
 
ð prowadzono  stronę internetową - (www.gops.gminoswiecim.pl ), w której 

podawane były  informacje związane z tematyką przemocy, pracą Zespołu 

Interdyscyplinarnego, podejmowanymi działaniami w zakresie 

przeciwdziałania przemocy, lokalny system wsparcia, akty prawne.  

ð na bieżąco dystrybuowano materiały  informacyjne  w formie : 

• ulotek, plakatów w ramach społecznej kampanii „ Reaguj na przemoc”,   

• informatorów dla osób dotkniętych problemem przemocy 

opracowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,  

• broszur „ Zamiast klapsa”, informatorów „ Przemoc seksualna wobec 

dzieci” dla rodziców i opiekunów, 

• ulotek profilaktycznych dla dzieci, młodzieży oraz rodziców                           

pt. „ Dopalacze. Próbujesz-ryzykujesz!”,  „ Nasze dzieci i zagrożenia”.  



ð w sołectwach Gminy Oświęcim, kościołach miasta i gminy Oświęcim 

dystrybuowano plakaty informacyjne dot. grupy wsparcia dla ofiar przemocy 

w rodzinie, 

ð w prasie lokalnej zamieszczono informacje na temat możliwości uzyskania 

pomocy w przypadku wystąpienia przemocy w rodzinie, 

ð mieszkańcy Gminy Oświęcim, w tym ofiary przemocy mieli  możliwość 

korzystania z bezpłatnej pomocy psychologa, pedagoga, prawnika, 

pracowników socjalnych ds. przemocy. 

 
 

VI. Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.\ 
 

tab. 5  Działania Zespołu Interdyscyplinarnego 

L.p. Instytucje współpracujące i 
podejmujące działania przeciw 

przemocy w rodzinie. 

Działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

 Przedstawiciele: 
 
1. Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
2. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 
3.Komenda Powiatowa Policji 
4. szkoły podstawowe  i gimnazja 
5. przedszkola gminne 
6.wiejski ośrodek zdrowia 
7.Zespół Służby Kuratorskiej 
8.Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
9.Stowarzyszenie „ Szansa” 

 
• W 2016r. odbyły się 4 posiedzenia 

Zespołu Interdyscyplinarnego: 30 marca,                    
10 czerwca, 22 września, 14 grudnia. 

• Odbyło się 95 spotkań grup roboczych 
dla 31 rodzin.     

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego                       
w 2016 roku : 
Ø omówiono  sprawozdania z przebiegu pracy 

Zespołu Interdyscyplinarnego za 2016r., oraz 

realizację działań w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy                                      

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                          

w Rodzinie dla Gminy Oświęcim uchwalonego 

na lata 2014-2018. 

Ø członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego 

przedstawiali w formie sprawozdań 

podejmowane  w swoich placówkach  działania 

edukacyjne, profilaktyczne mające na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Ø w trakcie spotkań omawiano przypadki rodzin 



zamieszkujących Gminę Oświęcim,                    

w których zachodziło podejrzenie 

występowania przemocy w rodzinie, 

Ø przedstawiano działania podejmowane przez 

GOPS, Policję, oświatę, służbę zdrowia, Gminną 

Komisję Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby 

Sądowej w zakresie udzielania pomocy                           

i wsparcia rodzin dotkniętych problemem 

przemocy.   

Ø przedstawiono ofertę szkoleniową skierowaną 

głównie do pracowników oświaty                             

pt. „Przeciwdziałanie przemocy i ochrona praw 

dziecka poprzez umiejętne rozpoznawanie                                      

i reagowanie na dramat dziecka 

krzywdzonego.” Celem projektu było m.in. 

ograniczenie zjawiska okrucieństwa wobec 

dzieci, poprzez zwiększenie wykrywalności                   

i reagowania na przemoc wobec dzieci, zmiana 

sposobu myślenia i nastawienia społeczności 

lokalnej wobec dramatu dziecka 

krzywdzonego. 

Ø Zapoznano z procedurami postępowania służb 

pomocy społecznej i Policji zawartymi    

w  dokumencie pn. „Ogólne zasady 

postępowania przy zapewnieniu przez policję 

asysty pracownikowi socjalnemu 

przeprowadzającemu rodzinny wywiad 

środowiskowy lub świadczącemu pracę 

socjalną.” 

Ø przedstawiano  działania Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej  w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie tj.:  grupy wsparcia dla 



ofiar przemocy w rodzinie,  omówiono ofertę 

działań skierowanych do placówek 

edukacyjnych tj. prelekcji z rodzicami, 

warsztatów dla uczniów, szkoleń, przedstawiano 

ofertę ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na 

przemoc”, skoncentrowana jest na najmłodszych 

ofiarach  i świadkach przemocy.  

Ø W 2016r. członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych tj. 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego, 

pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny 

wzięli udział w szkoleniu  nt. Prawnych 

aspektów realizacji procedury Niebieskie Karty. 

Ø uczestnikom posiedzeń ZI na bieżąco 

przekazywano materiały  informacyjne                           

w formie ulotek, plakatów, broszur,  

informatorów  

 

 

VII. Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Oświęcim w 2016r.                                  

tab.6  Kosztorys działań 

L.p. Zadanie Działanie Koszt Źródło 

finansowania 

1. Działania informacyjne Druk broszur  
informacyjnych „Zamiast 
Klapsa” 

1.075,02 zł środki własne 

Zakup materiałów                         
„ Reaguj na przemoc” 

1.230,00 zł środki własne 

Warsztaty                                    
w placówkach 
oświatowych 

2.500,00 zł środki własne 

Druk informatorów dla 
osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie  

1.560,87 środki własne 

2. Podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie 

Szkolenia dla członków 
Zespołu 
Interdyscyplinarnego                    

 1.430,00 zł środki własne 



przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

i grup roboczych                

3. Tworzenie grup 
wsparcia dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie  
 

Grupa wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

7.502,08 zł środki własne 

4. Praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Organizacja posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

    293,96 zł środki własne 

 

 

 

 

Całkowity koszt realizacji programu w 2016r. wyniósł  15.591,93 zł.  

Grojec, dnia 8 marca 2017r. 

 

 

        Anna Chojnacka 

       Kierownik GOPS Oświęcim 


