
 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA 

LATA 2019-2023 

ZA 2020 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.   

 W 2020r. nie było  konieczności zapewnienia schronienia ofiarom przemocy.  

 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 pedagoga, prawnika, pracowników socjalnych ds. 

przemocy.  

 

W 2020r. z  specjalistycznego wsparcia skorzystało:  

-  7 osób - poradnictwo prawne 

-  5 osób - poradnictwo pedagogiczne 

-  43 osoby - poradnictwo socjalne  

-  3 osoby - poradnictwo rodzinne 

 

 

 



 

           W 2020r. pomocą Zespołu Interdyscyplinarnego objęto 37 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 2020r. z uwagi na sytuację związaną z epidemią CVID-19, pomimo 

zaplanowanych działań pomocy dla ofiar, nie zrealizowano zadania w formie grupy wsparcia. 

Osoby uwikłane w przemoc w rodzinie mogły skorzystać z indywidualnych konsultacji 

telefonicznych. Jak podano powyżej z pomocy pedagoga skorzystało 5 osób, ze wsparcia 

socjalnego 43 osoby  

 

  W 2020r. z tytułu występowania przemocy domowej pomocą objęto 15 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 terenie Gminy Oświęcim nie 

przekracza 1% populacji. 

2. 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 2020r., w skład Zespołu wchodziło 18 osób (stan na dzień 31 grudnia 2020r.): 

 

 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego- 1 osoba 

 Z-ca dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  - 1 osoba 

 Pracownicy socjalni ds. przemocy  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej                              

- 2 osoby, 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                  

- 1 osoba, 

 

      Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji- 1 osoba 

   przedstawiciele  gminnych placówek  oświatowych- 10 osób 

      kurator zawodowy wydz. karnego z Zespołu Kuratorskiej SłużbySądowej-1 osoba 

      psycholog  z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 1 osoba. 

 

        W 2020r. odbyły się 4 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 06 marca,                        

03 czerwca, 28 września, 18 grudnia. Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia 

epidemicznego 3 spotkania Zespołu odbyły się zdalnie.  

 

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

są  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 2020r. wypełniono  23 formularze  C Niebieskiej Karty oraz 18 formularzy D Niebieskiej 

Karty.  

 

 



 

W 2020r.  odbyło się 109 spotkań  grup roboczych  dla  36 rodzin.                                                   

Ze względu na ogłoszony stan zagrożenia epidemicznego grupy robocze w większości 

odbywały się  zdalnie.  W trakcie grupy roboczej pracownik socjalny przeprowadza rozmowę 

telefoniczną z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że jest ofiarą przemocy domowej                       

- w trakcie rozmowy wypełnia Niebieską Kartę druk „C”.  Z osobą, co do której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc domową kontakt telefoniczny nawiązuje dzielnicowy,                      

w trakcie rozmowy wypełnia Niebieska Kartę  druk „D”. 

W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy  Społecznej 

w Oświęcimiu, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

placówek oświatowych, Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej, szpitala powiatowego 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 109 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 90 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  

68 

4. Oświata 15 

5. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej 7 

6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej                                 

w Oświęcimiu 

1 

7. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu  1 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

                            

 

 

 

                                                                                               



 

 Zadanie 2. Podnoszenie kwalifikacji kadry pomocowej. 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w 2020r. 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 2020r pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej powiatu 

oświęcimskiego  w ramach „Koleżeńskiej Grupy Wsparcia” spotkali się 1 razy. Sytuacja               

ta spowodowana była okresem pandemii.  

 Zadanie 3. Stworzenie bazy danych dotyczących możliwości udzielenia pomocy 

w środowisku lokalnym.  

 

W 2020r. w ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w rodzinie, Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej  na bieżąco dystrybuował 

materiały informacyjne w formie ulotek, plakatów, broszur, poradników, kampanii 

multimedialnych.  

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej opracowali informator dla osób 

dotkniętych problemem przemocy,  zawierających dane teleadresowe instytucji pomocowych. 

Ponadto tutejszy Ośrodek prowadził  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 2020r.  w gminnej prasie zamieszczono artykuł „ Stop przemocy domowej - zmiany                       

w przepisach”. W sołectwach gminy Oświęcim rozwieszono plakaty Fundacji „ Dajemy 

dzieciom siłę”. Do parafii przekazano plakaty informacyjne n/t możliwości uzyskania 

bezpłatnej pomocy specjalistycznej dla ofiar przemocy w rodzinie. Do 7 przedszkoli gminy 

Oświęcim przekazano broszury edukacyjne „ Bite dzieci widzą świat inaczej” oraz ulotki                   

„ Przemoc to niemoc. Kocham. Nie bije.”.  Do szkół podstawowych przekazano plakaty i ulotki 

„ Przemoc to niemoc”. Do placówek oświatowych gminy Oświęcim przekazano celem dalszej 

dystrybucji poradnik „ Osobisty plan awaryjny” dla osób doświadczających przemocy 

domowej w czasie epidemii koronawirusa. 

 

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

przemocy.  

     W miesiącu   październiku do szkół podstawowych przekazano celem dalszej dystrybucji 

plakaty i ulotki   „ Przemoc to niemoc” oraz multimedialne materiały profilaktyczne                           

„ Ubezpieczeni przez rodziców”,   „ Po stronie mocy przeciwko przemocy”, „ Pełni mocy  

w rodzinie przemocy”. 

W ramach zwiększenia świadomości wśród rodziców i dzieci działania w formie 

stacjonarnej , on-line na temat zjawiska przemocy podejmowały również placówki 

oświatowe, policja. Dystrybuowano broszury, ulotki, na stronach internetowych 

zamieszczano materiały edukacyjne,  prowadzono gazetki informacyjne  n/t 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, prowadzono kampanie 

informacyjne. Organizowano warsztaty, prelekcje, pogadanki, zajęcia profilaktyczne  dla 

dzieci i młodzieży.   

 



 

 

 

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  Liczba dzieci w rodzinie 

1. Grojec 9 1 

2. Brzezinka 6 0 

3. Poręba Wielka 4 3 

4. Broszkowice 3 2 

5. Harmęże 3 0 

6. Włosienica 3 2 

7. Zaborze 3 2 

8. Babice 2 2 

9. Rajsko 2 1 

10. Łazy 1 1 

11. Pławy 1 1 

12. Dwory II 0 0 

13. Stawy Monowskie 0 0 

Razem 37 15 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

W 2020r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą  37  rodzin  z terenu Gminy 

Oświęcim w tym 15 dzieci. 

Najwięcej rodzin objętych pomocą pochodziło z Grojca – 9 rodzin i Brzezinki – 6 rodzin.                     

W Dworach Drugich i Stawach Monowskich  nie odnotowano przemocy w rodzinie. 

Dla porównania w 2019r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 35 

rodzin  z terenu Gminy Oświęcim w tym 22 dzieci.  

 

 



 

 

tab. 3  Liczba założonych Niebieskich Kart przez poszczególne instytucje. 

 

L.p. Instytucja Liczba Niebieskich Kart 

1.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu 9 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 12 

3. Szpital Powiatowy w Oświęcimiu 3 

4.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  1 

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej 

z/s w Woli 

1 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

W 2020r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 24 Niebieskich Kart. 

Dla porównania w 2019r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 

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 2020r. 
 

L.p. Spotkania Liczba spotkań 

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

                                               

4 

                 
2. 

                                                                                       

Grupy Robocze 

                                             

109 
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 2020r. przeszkolono 

68 osób.      

           

tab.5  Liczba osób przeszkolonych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 2020r.  

L.p. Instytucja Liczba uczestników Działanie 

 

 

 

1. 

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Oświęcimiu 

2 osoby  Szkolenie nt.                                   

„ W jaki sposób przeprowadzić 
posiedzenie grupy roboczej               

i Zespołu Interdyscyplinarnego       

w czasie pandemii? Jak 

monitorować sytuację rodziny 

objętej procedurą Niebieskiej 

Karty podczas kwarantanny?      

Jaką dokumentację powinien 

gromadzić pracownik socjalny                

w obecnej sytuacji.” 

2 osoby Szkolenie „ Sytuacja dziecka                  

w okresie pandemii- jak 

diagnozować przemoc                               

i udzielać wsparcia, procedura 

Niebieskiej Karty” 

1 osoba Działania w obszarze 

przeciwdziałania przemocy                    

w rodzinie- nowe przepisy, czas 

pandemii-nowe wyzwania” 



2 osoby „Przeciwdziałanie Przemocy                  

w Rodzinie” 

2 osoby  Udział w spotkaniu Koleżeńskiej 

Grupy Wsparcia dla osób 

pracujących z ofiarami                          

i sprawcami przemocy                             

(wymiana dobrych praktyk). 

 

2. 

 

Szkoła Podstawowa                           

w Grojcu 

 

1 osoba 

 Konferencja nt.                             

„Bezpieczeństwo dzieci                            

i młodzieży w Internecie”.  

3. Zespół                                               

Szkolno-Przedszkolny           

w Harmężach 

1 osoba Szkolenie „ Wsparcie dziecka                    

i rodziny” 

4. Szkoła Podstawowa                         

w Babicach 

3 osoby Szkolenie nt. „ Samobójstwa                 

i samookaleczenia wśród 

nastolatków ”.   

5. Szkoła Podstawowa                       

w Zaborzu 

39 osób Szkolenie nt.  „ Przemoc wobec 

dzieci – rozpoznawanie i strategie 

postępowania” 

6. Szkoła Podstawowa                        

w Brzezince 

1 osoba 

 

Szkolenie „ Profilaktyka 

zachowań agresywnych w szkole         

i w domu”.  

1 osoba Szkolenie pt. „Zastępowanie 

zachowań agresywnych – 

skuteczna interwencja                                   

i profilaktyka 

2 osoby Udział w „ II Kongresie 

suicydologicznym” 

 

 



2 osoby  Szkolenie „ Zachowania 

samobójcze u dzieci i młodzieży- 

metody postępowania i sposoby 

pracy” w ramach kampanii 

społecznej „ Życie warte jest 

rozmowy”  

2 osoby Udział w webinarze                            

„ Śmierć samobójcza ucznia – 

działania w sytuacji kryzysu 

suicydalnego w szkole” w ramach 

kampanii społecznej                        

„ Życie warte jest rozmowy” 

2 osoby Udział w webinarze                       

„ Samobójstwo ujęcie 

wieloaspektowe”                                     

w ramach kampanii społecznej                        

„ Życie warte jest rozmowy”    

7. Szkoła Podstawowa w 

Porębie Wielkiej 

1 osoba 

 

 

 

 

 

 

„Jak poradzi sobie z trudnościami 

emocjonalno-społecznymi 

uczniów po powrocie do szkoły”,  

  „ Co kryje się w mózgu 

psychopaty”’, 

„ Wpływ pandemii na zdrowie 

psychiczne dzieci i młodzieży”. 

1 osoba „ Relacje formalne                                    

i nieformalne w szkole                         

i klasie. Narzędzia, metody                     

pracy przydatne w kreowaniu 

społeczności uczącej” 

8. Przedszkole Samorządowe   

w Grojcu 

12 osób Szkolenie  nt. ” Niezbędne 

kompetencje nauczycieli i 

rodziców w zakresie profilaktyki 

uzależnień dzieci od mediów”. 

9 . Komenda Powiatowa Policji 3 osoby  Szkolenie dot. ustawy z dnia         

30 kwietnia 2020r. o zmianie 

ustawy - Kodeks postępowania 

cywilnego oraz niektórych innych 

ustaw 

Szkolenie dot. procedury 

Niebieskiej Karty 
źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu,  Szkoły Podstawowe w Brzezince, Grojcu, 

Babicach, Zaborzu,, Porębie Wielkiej, Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Harmężach ,  Przedszkola 

Samorządowe w Grojcu, Komenda Powiatowa Policji. 

 

 



 

III. Działania profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy. 

 

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

i możliwości jej przeciwdziałaniu w 2020r. podejmowano wiele  działań edukacyjno-

profilaktycznych. 

tab.6  Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

L.p. Nazwa placówki oświatowej Działanie 

1. Samorządowe Przedszkola                            

gminy Oświęcim 

  

Przekazanie broszur edukacyjnych „ Bite dzieci 

widzą świat inaczej”, ulotek „ Przemoc to niemoc. 

Kocham. Nie bije.” oraz poradnika „ Osobisty 

plan awaryjny” dla osób doświadczających 

przemocy domowej w czasie epidemii 

koronawirusa. 

 

2. 

Szkoły Podstawowe  gminy 

Oświęcim 

przekazano celem dalszej dystrybucji plakaty                       

i ulotki „ Przemoc to niemoc”, multimedialne 

materiały profilaktyczne „ Ubezpieczeni przez 

rodziców”, „ Po stronie mocy przeciwko 

przemocy”, „ Pełni mocy w rodzinie przemocy”, 

a także poradnik „ Osobisty plan awaryjny” dla 

osób doświadczających przemocy domowej                      

w czasie epidemii koronawirusa. 

 

źródło: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu. 

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  prawnej, pedagogicznej  i socjalnej.  

tab.7  Liczba osób korzystających ze specjalistycznego poradnictwa 

L.p. Działania terapeutyczne  Liczba uczestników 

1. poradnictwo prawne 7 osób 

2. poradnictwo socjalne  43 osoby 

3.  poradnictwo rodzinne 3 osoby 

4. poradnictwo pedagogiczne                   5 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 2020r.                                  

tab. 8   Kosztorys działań. 

L.p. Zadanie Działanie Koszt Źródło finansowania 

1. Działania informacyjne Zakup pakietu 

materiałów 

multimedialnych dot. 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

   2.583,00 zł środki własne 

Zakup pakietu 

materiałów 

profilaktycznych 

kampanii „ Przemoc to 

niemoc” 

840,66 środki własne 

Wydruk plakatów 

kampanii „ Dajemy 

dzieciom siłę” i broszur” 

Bite dzieci widzą świat 

inaczej”. 

    522,75 zł środki własne 

Wydruk informatora                  

„ Nie dla przemocy”  

     333,33 zł środki własne 

2. Podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Szkolenia dla członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego                    

i grup roboczych  

  1.896,00 zł środki własne 

3. Tworzenie grup 

wsparcia  

Spotkania Koleżeńskiej 

Grupy Wsparcia              

      13,38 zł środki własne 

4. Praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Organizacja 

posiedzeń/szkolenia 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

    48,30 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 2020r. wyniósł  6.237,42 zł. 

 


