
 
SPRAWOZDANIE 

 Z REALIZACJI GMINNEGO SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W 
RODZINIE  

DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 
W OKRESIE OD 1.01.2011-31.12.2011.  

 
 
 

W związku z realizacją Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalonego 
Uchwałą Nr LI/398/10 przez Radę Gminy Oświęcim z dnia 27 października 2010r. Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu z siedzibą w Grojcu podjął stosowne działania. 
 
 
 

 
RODZINY OBJĘTE POMOCĄ, W TYM DZIECI W OKRESIE  
OD 1 STYCZNIA 2011 DO 31 GRUDNIA 2011r. 
 
 
L.p. Ilość rodzin objętych pomocą, w tym 

dzieci 
Formy udzielonej pomocy 

 
1. 

 
184 osobom w 48 rodzinach w tym 28 
dzieciom 

 Wsparcie emocjonalne 
 Wsparcie socjalne 
 Wsparcie psychologiczne 
 Pomoc prawna 
 Kierowanie do specjalistów  Klubu Integracji 

Społecznej, Poradni Odwykowej, Punktu 
informacji   i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w 
Rodzinie, Punktu Konsulatcyjno-
Terapeutycznego, Powiatowego  Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej, 

 Udzielenie pomocy poprzez współpracę z 
Policją, kuratorami, pedagogami, Gminną 
Komisją ds. Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 

 Kierowanie dzieci do świetlic 
terapeutycznych 

 
 
 
 
OSOBY PRZESZKOLONE W ZAKRESIE ZJAWISKA PRZEMOCY. 
 
 
L.p. Liczba osób przeszkolonych w zakresie 

zjawiska przemocy 
Zakres programu 

 
1. 
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Szkolenia dla członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego n/t „Prawnych  
aspektów funkcjonowania i organizacji 
zespołów interdyscyplinarnych oraz 
grup roboczych według znowelizowanej 
ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy --
nowe algorytmy  w procedurze „ 
Niebieskiej Karty”.  
> Samorząd terytorialny, jako ogniwo 
walki z przemocą w rodzinie. 
> Nowa definicja rodziny -ofiara i 
sprawca przemocy w przepisach 
ustawy. 
 > Tworzenie zespołów 
interdyscyplinarnych : 
- skład, wielkość i czasokres powołania 
zespołu; 
- podstawowe zadania; 
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- dokumentacja; 
- sprawozdawczość. 
> Grupy robocze (interwencyjne) : 
- skład i wielkość grupy , czasokres 
powołania; 
- podstawowe zadania członków grupy; 
- dokumentowanie podejmowanych 
działań; 
- rozliczenie grupy. 
> Porozumienie międzyinstytucjonalne, 
jako umowa cywilnoprawna. 
> Ochrona danych wrażliwych - 
poufność  informacji. 
> Ujednolicenie procedury "Niebieskiej 
Karty", podniesienie rangi instrumentu 
prawnego - narzędzie tylko dla 
wybranych. "Niebieska karta" dla 
pomocy społecznej oraz innych 
podmiotów. 
> Nadzór nad realizacją zadań 
ustawowych - koordynator krajowy i 
zespół monitorujący. 
> Sprawozdawczość z działalności 
instytucji prawnych w zwalczaniu 
przemocy w rodzinie. 
>  Instrumenty prawne w rękach 
podmiotów- członków zespołów 
interdyscyplinarnych: 
- natychmiastowe opuszczenie 
mieszkania i zakaz zbliżania się , 
- zatrzymanie podejrzanego o 
stosowanie przemocy w rodzinie, 
- warunki prawne i rzeczywiste 
okoliczności umożliwiające odebranie 
dziecka, 
 rodzinie - forma i tryb postępowania, 
- dożywotni zakaz kontaktowania się z 
dzieckiem, 
- stosowanie środków karnych, 
- odpowiedzialność podejrzanego za 
niestosowanie się do orzeczeń sądu. 
 >  Odpowiedzialność karna i 
dyscyplinarna członków zespołu  i grup 
roboczych za przekroczenie 
obowiązków służbowych lub 
niedopełnienie ich. 
> Obowiązki sądu w realizacji 
zwalczania przemocy w rodzinie. 
>  Sposoby i metody realizacji zadań,  

    wzory obowiązujących dokumentów 
 
Szkolenie pracowników gminnych 
placówek oświatowych, podczas 
których zostali zapoznani z podstawami 
diagnozy i pomocy psychologicznej 
udzielanej dzieciom krzywdzonym.   
 
osoby wchodzące w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego były  uczestnikami 
wykładu z zakresu „ Nowych zagrożeń 
XXI wieku”. Tematyka wykładu 
dotyczyła zagrożeń występujących  w 
internecie, multimediach. Omówiono  
zjawisko stalkingu, , anoreksji, bulimi, 
przemocy, agresji i alkoholizmu, 
poruszono również kwestie  sekt, 
dopalaczy i  innych narkotyków 
 



 
 
 
 
 
 
DZIAŁANIA  I WSPÓŁPRACA SŁUŻB ZOBOWIĄZANYCH DO PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY 
W RODZINIE 
 
 
L.p. Gminne instytucje wchodzące 

w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego, grup 
roboczych 

Działania profilaktyczne gminnych 
placówek  

Liczba spotkań Zespołu 
interdyscyplinarnego i grup 
roboczych 

 
1. 

 

 GOPS 

 Szkoły podstawowe i 
gimnazja (pedagodzy) 

 Gminne Przedszkola 

 Policja  (dzielnicowi z 
terenu gminy Oświęcim) 

 Kuratorzy 

 GKRPA 

 Służba Zdrowia 

 Organizacje pozarządowe 

 

 Diagnozowanie problemu 
przemocy w rodzinie 

 Podejmowanie działań w 
środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie, 
mającym na celu 
przeciwdziałanie temu 
zjawisku 

 Inicjowanie interwencji w 
środowiskach dotkniętych 
problemem przemocy 
domowej 

 Rozpowszechniania informacji 
o instytucjach , osobach i 
możliwościach udzielenia 
przemocy  w środowisku 
lokalnym 

 Inicjowanie działań w 
stosunku do osób stosujących 
przemoc  w rodzinie. 

 

 
 
 4 spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego 
 

 19 spotkań grup roboczych 
powołanych  na rzecz 8 
rodzin. 

 
 
 
 
DZIAŁANIA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W RAMACH PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE 
 
 
L.p. Działania Zakres  
 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Edukacja społeczna i promocja 
postaw społecznych oraz zachowań 
wolnych od przemocy. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 na stronach internetowych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy 
w Oświęcimiu, zostały podane  informacje 
dotyczące działalności Punktu 
Konsultacyjno-Terapeutycznego oraz Punktu  
Informacji, Wsparcia  i Pomocy dla osób 
dotkniętych przemocą domową. Dodatkowo 
na stronie zmieszczono wniosek o udzielenie 
pomocy w związku  z wystąpieniem 
przemocy, informację dotyczącą zmiany 
przepisów  ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, akty prawne, działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego, a także 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sieć instytucji świadczących 
profesjonalną pomoc osobom i 
rodzinom uwikłanym  
w przemoc. 

 

lokalny system. (www.gops-
oswiecim.iaw.pl,www.oswiecim-gmina.pl).   

 w poszczególnych sołectwach zostały 
rozwieszone   plakaty  informacyjne dot.  
przeciwdziałania przemocy 

 za pośrednictwem Poczty Polskiej 
dostarczono 5.000 ulotek „ STOP 
PRZEMOCY” do wszystkich gospodarstw 
Gminy Oświęcim.  

Ulotki zawierały podstawowe informacje 
dotyczące przemocy jak i wykaz instytucji 
świadczących pomoc na rzecz ofiar 
przemocy w rodzinie wraz z numerami 
telefonów.  

 wydano 2 artykułu pod tytułem „ Dręczyciele 
na celowniku” ,„ Jak zgasić ogniska domowej 
przemocy”, zamieszczone w miesięczniku 
Oświęcimska Gmina 

 w ramach poszerzenie systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
zorganizowano warsztaty zagospodarowania 
czasu wolnego tj. warsztaty modelarstwa 
oraz wykład na temat przemocy i sposobów 
przeciwdziałania dla   21 dzieci i młodzieży  z 
terenu Gminy Oświęcim. 

  od września do grudnia 2011r. dla dwóch 
rodzin udzielono wsparcia w formie asystenta 
rodziny. 

 w 2011r.  działały 2 punkty konsultacyjno 
- informacyjne  - pomocą objęto  69 osób. 

 Mieszkańcy gminy Oświęcim mieli 
możliwości skorzystania z bezpłatnej pomocy 
specjalistycznej (psychologa, pedagoga, 
prawnika i specjalistów do spraw przemocy )         

 GOPS w ramach mieszkania 
chronionego wynajął od prywatnego 
przedsiębiorcy pokój służący do 
zabezpieczenia osób znajdujących się w 
sytuacji kryzysowej w związku z przemocą 
domową.  

 
 

 

 

Na terenie Gminy Oświęcim poradnictwem oraz interwencją z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie zajmuje się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Działania podejmowane są w ramach  

prowadzonych programów: 

 Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie uchwalony na lata 2007-2013 

obecnie Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 

2011-2013 

 Gminna Procedura Postępowania przez Instytucje w przypadku stwierdzenia 

przemocy domowej-luty 2009 do nadal 

 Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Oświęcim na rok 2010 

 Procedura Postępowania pracowników socjalnych Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Oświęcimiu w przypadku otrzymania  informacji o przemocy domowej. 

 

 

 



 

W 2011r. pomocą objęto  184 osoby z 48 rodzin. 

 

Pracownicy tutejszego ośrodka realizują wszystkie działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie oraz ustawy o pomocy społecznej. Dodatkowo współpracują z wieloma 

instytucjami pomocowymi działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym 

przemocy domowej. 

 Systematycznie monitorujemy rodziny 

 Wspieramy emocjonalnie, edukujemy 

 Ukierunkowujemy i w miarę potrzeby kierujemy do innych specjalistów  (prawnik, psycholog, 

pedagog, specjaliści ds.. przemocy) 

 Pomagamy w sporządzaniu pism procesowych 

  Udzielamy schronienia.     

  Udzielamy wsparcia w formie asystenta rodziny. 

 Realizujemy również inne działania w tym zakresie: 

 mieszkańcy Gminy Oświęcim mają bezpłatny dostęp do specjalistów w ramach działalności 

Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego oraz Punktu  Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób 

dotkniętych przemocą domową. tj.  

 psycholog i pedagog  

 prawnik  

 specjaliści w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

 pracownicy socjalni i specjaliści pracy socjalnej  

Osoby te mają również możliwość skorzystania z porad telefonicznych . 

 W lokalnej prasie umieszczane są artykuły w zakresie edukacji, wzmocnienia rodzin na temat 

problematyki przemocy w rodzinie. 

 Za pośrednictwem Poczty Polskiej dostarczono do wszystkich gospodarstw Gminy Oświęcim 

ulotki zawierające podstawowe informacje dotyczące przemocy jak i wykaz instytucji 

świadczących pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie wraz  z numerami telefonów  

 na terenie Gminy Oświęcim tj. 12 sołectw zostały rozwieszone plakaty informacyjne dot.  

przeciwdziałania przemocy w ilości 100 szt.; 

 na stronach internetowych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Gminy  w 

Oświęcimiu,(www.gops-oswiecim.iaw.pl,www.oswiecim-gmina.pl)  podawane  są na bieżąco 

informacje dotyczące działalności Punktu Konsultacyjno-Terapeutycznego oraz Punktu  

Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową. Zamieszczony jest 

również wniosek o udzielenie pomocy w związku z wystąpieniem przemocy, akty prawne, 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego, a także lokalny system wsparcia;   

 W ramach poszerzenie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zorganizowano 

warsztaty zagospodarowania czasu wolnego tj. warsztaty modelarstwa oraz wykład na temat 

przemocy i sposobów przeciwdziałania dla dzieci i młodzieży  z terenu Gminy Oświęcim. 

 Tutejszy Ośrodek wynajął od prywatnego przedsiębiorcy pokój służący do zabezpieczenia osób 

znajdujących się w sytuacji kryzysowej w związku z przemocą domową.  

 Od września do grudnia 2011r. dla dwóch rodzin udzielono wsparcia w formie asystenta 

rodziny 



 Od 5 września 2011r. został uruchomiony telefon dyżurujący początkowo całodobowo, a 

obecnie w godzinach od 7:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty w przypadku interwencji w 

środowisku dotkniętym przemocą, gdzie istnieje konieczność odebrania dziecka. 

 

Osoby dotknięte problemem przemocy z terenu Gminy Oświęcim korzystały również z pomocy 

specjalistów w ramach działalności Punktu Konsultacyjno- Terapeutycznego, Punktu  

 

Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych przemocą domową oraz Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej i Klubu Integracji Społecznej.  

 z poradnictwa prawnego: skorzystało 18 rodzin  

  z poradnictwa socjalnego: 148 osób 

 z poradnictwa psychologicznego: 78 osób 

 z poradnictwa specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie  -69 osobom 

 

Mając na uwadze podniesienie jakości i skuteczności udzielanej pomocy rodzinom doznającym 

przemocy w 2011r. zorganizowano szkolenia.  

Pierwsze szkolenia skierowane było dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego n/t Prawnych  

aspektów funkcjonowania i organizacji zespołów interdyscyplinarnych oraz grup roboczych według 

znowelizowanej ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy, w którym wzięło udział 26 osób.  

Drugie szkolenie skierowano do 35 pracowników gminnych placówek oświatowych. Uczestnicy zostali 

zapoznani z podstawami diagnozy i pomocy psychologicznej udzielanej dzieciom krzywdzonym.  
W kolejnym szkoleniu wzięło udział 19 osób wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego było  

uczestnikami wykładu z zakresu „ Nowych zagrożeń XXI wieku”. Tematyka wykładu dotyczyła 

zagrożeń występujących  w internecie, multimediach. Omówiono  zjawisko stalkingu,  anoreksji, 

bulimi, przemocy, agresji i alkoholizmu, poruszono również kwestie  sekt, dopalaczy i  innych 

narkotyków. 

 
W ramach współpracy instytucjonalnej podejmowane były działania przez Zespół Interdyscyplinarny i 

grup roboczych. Powołany Zespół realizował zlecone zadania podczas czterech spotkań: 21 marca, 

27 kwietnia, 17 czerwca i 21 października 2011 roku.  

Podczas kolejnych spotkań przedstawiono skalę zjawiska przemocy na terenie Gminy Oświęcim, akty 

prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omówiono 

również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, 

procedurę postępowania pracowników GOPS ds. przemocy, a także procedurę „ Niebieskiej Karty”.   

Opracowano regulamin działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Kolejne spotkania  

Zespołu zmierzały do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i 

ich najbliższemu otoczeniu.  

 

W ubiegłym roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 zawiadomień o 

występowaniu przemocy domowej z czego 17 z Komendy Powiatowej Policji, 1 z Powiatowego 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Powołano grupy robocze w skład których wchodzili pracownicy 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowi, kuratorzy zawodowi i społeczni, członkowie 

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, asystent rodziny, 

kurator osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka środowiskowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we 

Włosienicy  oraz pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami 

Psychicznymi. Podczas 19 spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 8 rodzin.  



W trzech przypadkach zakończono prace, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania 

zostały zrealizowane. Wspólna wymiana doświadczeń , spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze 

działania pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych 

działań  niewątpliwie usprawniały  pracę i znacznie szybciej pozwalały  na osiągnięcie zamierzonego 

celu. 

 

 

Sporządziła: 

Joanna Pawela 

Agata Klimas 

 
Grojec 28.03.2012r. 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka  
 
 


