
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA 

LATA 2019-2023 

ZA 2019 ROK 

 Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                                

w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2019-2023 został uchwalony w dniu 5 grudnia 

2018r. Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr III/9/18. 

Adresatami Programu są mieszkańcy Gminy Oświęcim dotknięci problemem przemocy 

domowej, a także cała społeczność gminy.  

  

 Program realizowany jest w oparciu o cele i zadania: 

Cel 1. Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia ofiarom przemocy 

domowej.  

 Zadanie 1. Zapewnienie schronienia  i pomocy ofiarom przemocy.   

          Celem zapewnienia schronienia m.in. ofiarom przemocy, w 2014r. utworzono 

mieszkanie chronione.  

W 2019r. nie zaistniała potrzeba zapewnienia schronienia osobie doznającej przemocy.                  

Podobnie sytuacja wyglądała w 2018r. Dla porównania w 2017r. celem odizolowania ofiary od 

sprawcy przemocy, w mieszkaniu chronionym na okres 6 miesięcy umieszczono 1 osobę.  

 

 Zadanie 2. Zapewnienie wsparcia instytucjonalnego ofiarom przemocy.     

               

          Istotną rolę we wsparciu osób doznających przemocy w rodzinie odgrywa 

specjalistyczne poradnictwo. Mieszkańcy Gminy Oświęcim, w tym ofiary przemocy mają  

możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy psychologa, pedagoga, prawnika, pracowników 

socjalnych ds. przemocy.  

W 2019r. z  specjalistycznego wsparcia skorzystało:  

-  10 osób - poradnictwo prawne 

- 20  osób -poradnictwo psychologiczne  

- 38  osób - poradnictwo socjalne  

-  3 osoby - poradnictwo rodzinne 



 

           W 2019r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 35 rodzin  dotkniętych przemocą                  

w rodzinie.  

Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

podmiotów, o których mowa w art.9a ust. 3 i 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005r                                                   

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

b) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mającym na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

c) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 

d)  rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

e) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

 Zadanie 3. Łagodzenie następstw zjawiska przemocy domowej.  

 

             W 2012r. na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej utworzono grupę 

wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.  W 2019 r. odbyło się 15 spotkań terapeutycznych 

po 2,5 godziny każde, w których wzięło udział 17 kobiet. Edukacyjno - terapeutyczna grupa 

prowadzona była przez psychologa i pedagoga, terapeutę  P.T.P.  Tematyka spotkań dotyczyła 

m.in.: rozwiązywania problemów oraz nabywania umiejętności ich redukowania, pomocy                  

w optymalnym funkcjonowaniu w relacji z partnerem ujawniającym zaburzenia psychiczne, 

konsultacji i pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych z dziećmi,  edukacji                          

z zakresu choroby alkoholowej i mechanizmów uzależnienia, udzielania wsparcia osobom 

doświadczającym przemocy w sytuacjach  kryzysowych.  

 

W 2019r. osoby podejrzane o stosowanie przemocy mogły skorzystać ze specjalistycznej 

pomocy w ramach zajęć korekcyjno- edukacyjnych w Powiatowym Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej w Oświęcimiu.  

W 2019r.  sprawcy przemocy nie uczestniczyli w W/w zajęciach. Dla porównania                             

w 2018r. w indywidualnych zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy 

uczestniczyła 1 osoba. Spotkania miały  na celu przekazanie szeroko pojętej wiedzy na temat 

zjawiska przemocy, zdobycia umiejętności niestosowania przemocy. 

 



 

 

Dodatkowo osobom podejrzanym o stosowanie przemocy proponowane było 

indywidualne wsparcie psychologiczne. W 2019r. z pomocy skorzystały 4 osoby. 

 

  W 2019r. z tytułu występowania przemocy domowej pomocą objęto 22 dzieci z terenu 

Gminy Oświęcim. Zgodnie z zaistniałymi potrzebami udzielane było wsparcie psychologiczno- 

pedagogiczne. 1 rodzina objęta została wsparciem asystenta rodziny.   

 

Cel 2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, w gminie Oświęcim. 

 

 Zadanie 1.  Diagnozowanie zjawiska przemocy domowej. 

       Uchwałą Rady Gminy Oświęcim Nr III/9/18 z dnia 5 grudnia 2018r. uchwalono Program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy 

Oświęcim na lata 2019-2023. Integralną część Programu stanowi diagnoza przemocy domowej. 

W oparciu o dane statystyczne własne i obce za lata 2015-2017 została opracowana przez 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej diagnoza zjawiska przemocy w Gminie Oświęcim.                      

Na podstawie diagnozy wyciągnięto następujące wnioski: 

1. Z przedstawionych danych wynika, że liczba środowisk dotkniętych przemocą domową 

objętych pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego na trenie gminy Oświęcim nie 

przekracza 1% populacji. 

2. Liczba zakładanych Niebieskich Kart w 2017 roku wzrosła, ponadto postępowania z lat 

poprzednich są niejednokrotnie kontynuowane w latach kolejnych. Na podstawie 

posiadanych danych, trudno oceniać tendencję wzrostową lub spadkową zjawiska.  

3. Liczba rodzin objętych procedurą, korzystających z pomocy społecznej do 2016r. 

utrzymywała się  na stałym poziomie, natomiast w 2017r. uległa wzrostowi.  

4. Ilość ofiar przemocy objętych pomocą w 2017r. uległa znacznemu wzrostowi                       

w stosunku do lat poprzednich na co wpływ mogły mieć stale prowadzone przez GOPS 

i placówki oświatowe akcje informacyjne. 

5. Liczba sprawców przemocy, z którymi pracuje GOPS od 2015r. systematycznie 

wzrasta.  



6. Liczba spraw dozorowanych prowadzonych wobec sprawców przemocy domowej oraz 

ilość postępowań wszczętych w związku z zawiadomieniem o znęcaniu i groźbach 

karalnych nieznacznie spada.  

7. Liczba osób z problemem alkoholowym w poszczególnych latach utrzymywała się na 

zbliżonym poziomie, natomiast znacznie zmalała liczba spraw skierowanych do Sądu         

o przymusowe leczenie. Wzrosła również liczba zgłoszeń do GKRPA o problemie 

przemocy.  

 

Cel 3. Poprawa współpracy i skuteczności działań służb zobowiązanych do 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

 Zadanie 1. Zintegrowanie działań w celu zapobiegania i przeciwdziałania 

zjawisku przemocy domowej.  

              Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla Gminy 

Oświęcim został powołany Uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr LI/399/10 z dnia 27.10.2010                              

w sprawie: trybu  i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, zmienionego 

Uchwałą Rady Gminy Oświęcim nr III/9/10 z 14.12.2010.  

               Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego realizują zadania zgodnie z ustawą z dnia 

29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  Programem przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie dla Gminy Oświęcim 

uchwalonego na lata 2019-2023. 

1. W 2019r., w skład Zespołu wchodziło 19 osób  (stan na dzień 31 grudnia 2019r.): 

 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego- 1 osoba  

 Pracownicy socjalni ds. przemocy z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej-                     

2 osoby,  

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                          

( Pełnomocnik Wójta ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych)- 1 osoba,  

 

      Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji- 1 osoba 

    przedstawiciele  gminnych placówek  oświatowych- 11 osób 

      psycholog  Stowarzyszenia „ Szansa” w Oświęcimiu- 1 osoba, 

      kurator zawodowy wydz. karnego z Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej-1 osoba 

 pedagog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Oświęcimiu – 1 osoba.   



                                                                                                                           

           W 2019r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 27 marca,                    

06 czerwca, 26 września, 9 grudnia. 

             W związku z wszczęciem procedur Niebieskiej Karty, do pracy w danej rodzinie 

powoływane są tzw. grupy robocze, w skład których wchodzą specjaliści różnych instytucji 

pomocowych. Skład grup roboczych jest zróżnicowany i uzależniony od problematyki 

występującej w danej rodzinie. Specjaliści zajmują się rozwiązywaniem problemów 

związanych z występowaniem przemocy w indywidualnych przypadkach, według procedury 

Niebieskiej Karty. Dokonują diagnozy 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.  Tworzą  indywidualne plany 

działania dla poszczególnych rodzin, w oparciu o które podejmują działania w ramach swoich 

kompetencji. W 2019r. wypełniono  23 formularze  C  Niebieskiej Karty oraz 17 formularzy D 

Niebieskiej Karty.  

W 2019r.  odbyło się 100 spotkań  grup roboczych dla 33 rodzin.               

W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej 

w Oświęcimiu, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

placówek oświatowych, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, oraz Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

tab.1. 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 100 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu                      75 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych                   

74 

4. Oświata 16 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 1 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 2 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 



 

Działania instytucji w ramach procedury NK: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej pozostają w systematycznym kontakcie                 

z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że doznają przemocy, działanie to ma na celu 

sprawdzanie stanu bezpieczeństwa. Prowadzone są również rozmowy prewencyjne z osobami 

podejrzanymi o stosowanie przemocy. Osoby objęte procedurą Niebieskiej Karty 

mobilizowane są do kontaktu  z psychologiem, udziału w grupach wsparcia. Proponowane są 

także bezpłatne porady prawne. Udzielane jest wsparcie i pomoc zgodnie z oczekiwaniami osób 

dotkniętych przemocą, a także ukierunkowanie w działaniach. Ponadto kierowane są wnioski 

do sądu o wgląd w sytuację rodziny, zawiadomienia do prokuratury o podejrzeniu popełnienia 

przestępstwa z art. 207 par. 1 kk, wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych o podjęcie działań w stosunku do osób mających problem z alkoholem.  

2) Policja. 

Działania podejmowane przez dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji polegają na 

systematycznych wizytach sprawdzających stan bezpieczeństwa osób podanych jako 

poszkodowane, informowaniu ich o prawach i możliwościach uzyskania pomocy, 

przeprowadzaniu rozmów prewencyjnych z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy, 

informowaniu o konsekwencjach niewłaściwych zachowań.  Dzielnicowi dodatkowo kierują 

wnioski do wydziału kryminalnego o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w związku ze 

znęcaniem , do Sądu o wgląd w sytuacje rodziny. 

 

3) Placówki oświatowe. 

Działania przedstawicieli szkół i przedszkoli koncentrują się na pomocy dzieciom, a dotyczą  

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formie porad, konsultacji, obserwacji pod  kątem 

niepokojących zachowań ucznia. Prowadzona jest również  współpraca z rodzicami. Ponadto 

w razie konieczności kierowane są wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuację rodziny 

czy zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa dot. znęcania. 

 

 

 

 

 



 

4) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach procedur NK 

motywuje osoby mające problem z alkoholem do utrzymywania abstynencji, do podjęcia  

terapii odwykowej. Kieruje również osoby  na badania do biegłych lekarzy sądowych celem 

uzyskania opinii.    W momencie braku współpracy osób uzależnionych od alkoholu kierowane 

są wnioski do sądu o przymusowe leczenie. 

 

5) Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej. 

 

Kuratorzy nadzorują zachowania osoby skazanej za znęcanie, przeprowadzają  rozmowy 

prewencyjne, kontrolują przestrzeganie przez skazanego zaleceń sądu dotyczących np. 

powstrzymywania się od spożywania alkoholu. Dodatkowo sprawdzany jest  stan 

bezpieczeństwa domowników. W przypadku ograniczenia władzy rodzicielskiej nadzór 

dotyczy kontroli nad sposobem wykonywania władzy rodzicielskiej. 

 

 Zadanie 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocowej. 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w 2019r. pracownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz członkowie 

Zespołu Interdyscyplinarnego podnosili swoje kompetencje biorąc udział w szkoleniach,  

dotyczących przeciwdziałania przemocy.  

     Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest inicjatorem wdrożenia systemu wsparcia dla osób 

pracujących bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami stosującymi 

przemoc. W 2019r pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu 

oświęcimskiego  w ramach „Koleżeńskiej Grupy Wsparcia” spotkali się 5 razy.  Tutejszy 

Ośrodek zorganizował spotkanie w miesiącu czerwcu 2019r. W spotkaniu uczestniczyło 7 osób.   

 

 

 

 



 

 Zadanie 3. Stworzenie bazy danych dotyczących możliwości udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym.  

 

W 2019r. w ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  podjął następujące działania: 

   na bieżąco dystrybuowano materiały  informacyjne  w formie : 

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

• informatorów dla osób dotkniętych problemem przemocy opracowanych 

przez pracowników socjalnych ds. przemocy Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej zawierających dane teleadresowe instytucji 

pomocowych,  

 dystrybuowano plakaty informacyjne dot. grupy wsparcia dla ofiar przemocy                 

w rodzinie oraz możliwości skorzystania z bezpłatnych porad specjalistów                        

( prawnika, psychologa, pedagoga, pracownika socjalnego ),  

 dystrybuowano plakaty informacyjne „Pomoc osobom pokrzywdzonym”, 

 prowadzono  stronę internetową - (www.gops.gminaoswiecim.pl ), na której 

podawane były informacje związane z tematyką przemocy 

 

 

Cel 4.  Podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej na zjawiska związane                          

z przemocą w rodzinie.  

 

 Zadanie1. Edukacja społeczności lokalnej Gminy Oświęcim. 

 

Podejmując działania profilaktyczne Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma na celu 

edukację i zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 

W 2019r. do 7 przedszkoli gminy Oświęcim przekazano broszury edukacyjne „ Zamiast 

klapsów”. 

 

 

 



 

 

 Zadanie2. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie radzenia sobie z przejawami 

przemocy.  

 

Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu 

w listopadzie 2019r. w 4 szkołach podstawowych Gminy Oświęcim zostały 

przeprowadzone prelekcje z uczniami klas VII. Warsztatowe zajęcia dotyczyły m.in. 

przemocy, agresji rówieśniczej, konsekwencji stosowania przemocy, alternatywnych 

sposobów reagowania na emocje zamiast agresji.   

 

W ramach zwiększenia świadomości wśród rodziców i dzieci działania na temat 

zjawiska przemocy podejmowały również placówki oświatowe, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna, Stowarzyszenie „ Szansa”, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Dystrybuowano broszury, ulotki, prowadzono gazetki informacyjne  n/t 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, prowadzono kampanie 

informacyjne. Organizowano warsztaty, prelekcje, spektakle  dla dzieci i młodzieży oraz  

warsztaty, wywiadówki profilaktyczne dla rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Analiza ewaluacyjna programu. 

 

 

I.  Liczba rodzin – w tym dzieci- objętych pomocą w ramach procedury NK. 

 

tab. 2  Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej. 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin objętych 

pomocą 
Liczba dzieci objętych 

pomocą                          

1. Poręba Wielka 6 3 

2. Brzezinka 6 1 

3. Rajsko 3 3 

4. Zaborze 4 5 

5. Grojec 3 1 

6. Włosienica  2 1 

7. Harmęże 2 0 

8. Łazy 0 0 

9. Babice 2 2 

10. Broszkowice 1 0 

11. Dwory II 0 0 

12. Pławy 1 1 

13. Stawy Monowskie 2 5 

14. Stawy Grojeckie 3 0 

Razem 35 22 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 

 

W 2019r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 35 rodzin  z terenu 

Gminy Oświęcim w tym 22 dzieci.  

Najwięcej rodzin objętych pomocą pochodziło z ternu Poręby Wielkiej i Brzezinki – po                    

6 rodzin. W Dworach Drugich i Łazach nie odnotowano przemocy w rodzinie. 

Dla porównania w   2018r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 36 rodzin  

z terenu Gminy Oświęcim w tym 34 dzieci.  



 

 

tab. 3  Liczba założonych Niebieskich Kart przez poszczególne instytucje. 

 

L.p. Instytucja Liczba Niebieskich Kart 

1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 6 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 18 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

3 

4.  Komenda Miejska Policji w Katowicach 1 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

W 2019r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 Niebieskich Kart. 

Dla porównania w 2018r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 

Niebieskich Kart.       

 

II. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.  
 

 

Na rzecz rodzin objętych pomocą w związku z wszczęciem procedur Niebieskich Kart 

podejmowane są działania przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze. 

tab. 4  Liczba spotkań  Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy                         
w Rodzinie oraz Grup Roboczych w 2019r. 
 

L.p. Spotkania Liczba spotkań 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

                                               

4 

                 
2. 

                                                                                       

Grupy Robocze 

                                             

100 
źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

         

 

 

 

 



 

III. Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy.  

 

 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, osoby zajmujące się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie na 

terenie Gminy Oświęcim  podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe. W 2019r. przeszkolono 

55  osób.      

           

tab.5  Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 2019r.  

L.p. Instytucja Liczba uczestników Działanie 

 

 

 

1. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oświęcimiu 

10 osób  Szkolenie nt.                                   

„ Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie- 

wybrane aspekty prawne 

z uwzględnieniem 

zagadnień wynikających 

z rozporządzenia 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady              

( UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016r.                        

w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku             

z przetwarzaniem danych 

osobowych”.   

1 osoba Szkolenie „ Niebieska 

Karta. Przetwarzanie 

danych osobowych w 

procedurze Niebieskiej 

Karty a 

odpowiedzialność 

pracownika OPS. Jakie 

zmiany czekają 

urzędników”. 

2 osoby  5 spotkań Koleżeńskiej 

Grupy Wsparcia dla osób 

pracujących z ofiarami               

i sprawcami przemocy                             

(wymiana dobrych 

praktyk). 



 

2. 

 

Szkoła Podstawowa                           

w Grojcu 

 

1 osoba 

                                

Szkolenie „ 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie – 

kwestie prawne ze 

szczególnym 

uwzględnieniem RODO”  

3. Szkoła Podstawowa                         

w Babicach 

1 osoba Szkolenie nt.                             

„ Uzależnienia 

behawioralne”.   

4. Szkoła Podstawowa                       

w Zaborzu 

33 osoby Szkolenie nt.  „ Prawo 

przeciwdziałania 

przemocy- procedura 

Niebieskie Karty” 

5. Szkoła Podstawowa                        

w Brzezince 

1 osoba 

 

Szkolenie w ramach 

Profilaktycznego Banku 

Dobrych Praktyk dot. 

pracy z uczniem 

agresywnym.  

6. Przedszkole Samorządowe 

we Włosienicy 

1 osoba Szkolenie „ Prawne 

aspekty pomocy przeciw 

przemocy w rodzinie” 

7. Przedszkole Samorządowe   

w Brzezince 

5 osób Narada szkoleniowa na 

temat „ Jak reagować na 

dramat dziecka 

krzywdzonego”. 

8. Komenda Powiatowa Policji 3 osoby  Szkolenie nt.  

„Przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. 

9.  Stowarzyszenie „ Szansa” 3 osoby Szkolenie „ Praca z 

dziećmi z zaburzeniami 

przywiązania” 

Szkolenie „ Wpływ 

traumy 

wczesnorozwojowej na 

funkcjonowanie dziecka” 

Szkolenie „Praca z 

dziećmi 

doświadczającymi 

krzywdzenia 
źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,  Szkoły Podstawowe w Grojcu, Babicach, Zaborzu, 

Brzezince,  Przedszkola Samorządowe we Włosienicy i Brzezince, Komenda Powiatowa Policji, Stowarzyszenie 

„ Szansa”. 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

 

tab.6  Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Działanie 

1. Samorządowe Przedszkola                            

w Brzezince, Grojcu, Harmężach, 

Porębie Wielkiej, Rajsku, Włosienicy, 

Zaborzu 

  

Rozdysponowanie broszur edukacyjnych                           

„ Zamiast klapsów”. 

 

2. 

Szkoły Podstawowe  w  Porębie 

Wielkiej,  Włosienicy, Zaborzu 

Rajsku 

prelekcje z uczniami klas VII. Zajęcia miały 

charakter warsztatowy i dotyczyły m.in. 

przemocy, agresji rówieśniczej oraz sposobów 

zapobiegania. 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

W związku z potrzebą edukacji środowiska lokalnego w zakresie przemocy w rodzinie             

i możliwości jej przeciwdziałaniu w 2019r. zorganizowano w placówkach oświatowych 

Gminy Oświęcim zajęcia warsztatowe dla uczniów klas VII.                                                      

Wśród rodziców dzieci przedszkolnych rozdysponowano broszury edukacyjne „ Zamiast 

klapsów”.  

 

IV.  Działania terapeutyczne skierowane do osób dotkniętych problemem przemocy. 

 Bardzo ważnym działaniem- zmierzającym do odzyskania przez osobę uwikłaną w przemoc  

zdolności samodzielnego rozwiązania kryzysu- jest specjalistyczne wsparcie. Pomoc ta ma 

najczęściej charakter pomocy psychologicznej, prawnej  i socjalnej.  

tab.7  Liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa 

L.p. Działania terapeutyczne  Liczba uczestników 

1. poradnictwo psychologiczne 20 osób 

2. poradnictwo prawne 10 osób 

3. poradnictwo socjalne  38 osób 

4.  poradnictwo rodzinne 3 osoby 

5. grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie 17 osób 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

 



V. Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim w 2019r.                                  

tab. 8   Kosztorys działań. 

L.p. Zadanie Działanie Koszt Źródło finansowania 

1. Działania informacyjne Zakup pakietu 

materiałów w ramach 

kampanii „ Reaguj na 

przemoc” 

   1.476,00 zł środki własne 

Prelekcje                                    

w placówkach 

oświatowych 

    2.000,00 zł środki własne 

Wydruk informatora                  

„ Nie dla przemocy”  

     485,85 zł środki własne 

2. Podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Szkolenia dla członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego                    

i grup roboczych  

  2.000,00 zł środki własne 

Zakup komentarza                         

„ Przeciwdziałanie 

Przemocy w Rodzinie” 

       131,00 zł środki własne 

3. Tworzenie grup 

wsparcia  

Grupa wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 
  8.808,30 zł środki własne 

Spotkania Koleżeńskiej 

Grupy Wsparcia              

      68,54 zł środki własne 

4. Praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Organizacja 

posiedzeń/szkolenia 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

    496,94 zł środki własne 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

 

   Wydatki na podejmowane działania w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim, 

związane z osiąganiem wyznaczonych celów, finansowane były ze środków własnych 

Gminnego  Ośrodka Pomocy Społecznej.  

  Całkowity koszt realizacji programu w 2019r. wyniósł  15.466,63 zł.   

 

 

Dyrektor  

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  

/-/ Anna Chojnacka  


