
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY 

OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013 

ZA 2013 ROK 

 

 

I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 
2011-2013 został uchwalony w dniu 27 października 2010r. Uchwałą Rady Gminy 
Oświęcim Nr LI/398/10.                      

 
 

II.   Procedura Niebieskiej Karty. 
W 2013r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 38 rodzin             
z terenu Gminy Oświęcim w tym 10 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 11 1 
2. Łazy  1 0 
3. Poręba Wielka 5 0 
4. Rajsko 4 3 
5. Włosienica 3 3 
6. Zaborze 4 0 
7. Babice 2 0 
8. Pławy 1 1 
9. Brzezinka 4 2 
10. Dwory II 1 0 
11. Harmęże 2 0 
Razem:                     38                    10 
 

W 2013r. prowadzono  procedury „Niebieska Karta” w  38 rodzinach z czego : 

- w 1 rodzinie kontynuowano procedurę Niebieskiej Karty  rozpoczętą w 2011r, 

 - w 12 rodzinach  kontynuowano procedury Niebieskiej Karty  rozpoczęte w 2012r, 

- w 25 rodzinach Niebieskie Karty założono w 2013r. 

 



W ramach prowadzonych procedur Niebieskiej Karty udzielano rodzinom szerokiego 
wsparcia specjalistycznego i tak: 

- z pomocy psychologicznej skorzystały 23 osoby w tym 6 dzieci; 

- z pomocy terapeutycznej w ramach terapii odwykowej, rodzinnej i dla osób 
współuzależnionych  skorzystało 14 osób; 

-z porad prawnych skorzystało 11 osób 

- wsparcie socjalne – materialne, rzeczowe- zostało udzielone 18 osobom 

- z pomocy pedagogicznej skorzystało – 15 osób, w tym 8 dzieci  

- praca socjalna prowadzona była ze 149 osobami, 

- w grupie wsparcia dla ofiar przemocy systematycznie uczestniczyło  8 kobiet. 

 

W 2013r.założono 28 Niebieskich Kart : 

- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu – 11 Niebieskich Kart 

- Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu - 15 Niebieskich Kart 

- Szkoła Podstawowa w Harmężach – 1 Niebieska Karta 

- Gminne Gimnazjum nr 1 w Rajsku- 1 Niebieska Karta 

tab. 2 Liczba założonych w 2013r. Niebieskich Kart w poszczególnych sołectwach. 

L.p. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 
1. Grojec 7 
2. Poręba Wielka 6 
3. Włosienica 4 
4. Zaborze 4 
5. Brzezinka 2 
6. Łazy 2 
7. Babice 1 
8. Pławy 1 
9. Rajsko 1 
Razem 28 
 

W 2013r. w sołectwach Stawy Monowskie, Broszkowice, Harmęże  nie prowadzono działań 
w ramach procedury  Niebieskiej Karty. 

 W 2013r. prowadzone były również przypadki, które nie wymagały założenia 
Niebieskiej Karty, jednak wymagały interwencji i pracy pracowników do spraw przemocy.                       
Czynności z pominięciem procedury NK  podejmowane były  w przypadku 16  rodzin.  



W 2013r. pracowano z 41 sprawcami przemocy w tym  z 38 mężczyznami i  3 kobietami. 

W  dwóch przypadkach rodzice stosowali przemoc wobec dzieci, w jednym przypadku 
małżonkowie stosowali przemoc wobec siebie. Dorosłych dzieci- sprawców przemocy wobec 
rodziców odnotowano 8 osób.  

W  ramach podejmowanych działań pracownicy socjalni ds. przemocy podejmowali 
współpracę z Policją, kuratorami, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, Gminną 
Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej oraz innymi specjalistami.                                   
Kierowano wnioski o leczenie odwykowe sprawców przemocy- osoby uzależnione od 
alkoholu w 4 przypadkach, składano zawiadomienia o przypuszczeniu popełnienia 
przestępstwa z art. 207 kk do Prokuratury, Policji w 2 przypadkach. Do Sądu Rodzinnego 
skierowano 3 wnioski o wgląd w sytuacje rodziny. Osobom poszkodowanym udzielano 
wsparcia emocjonalnego, kierowano do specjalistów, ukierunkowywano i mobilizowano do 
działań. Działania skierowane na sprawców przemocy polegały na przeprowadzania rozmów 
prewencyjnych, kierowaniu do specjalistów, terapeutów, mobilizowania do podejmowania 
działań. 

III.   Działania terapeutyczne skierowane do ofiar i sprawców przemocy. 
 

Dominującą grupą ofiar przemocy na terenie Gminy Oświęcim są kobiety. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej w 2013r. ponownie uruchomił spotkania grupy wsparcia dla 
ofiar przemocy. Spotkania miały charakter edukacyjno-terapeutyczny. Grupę prowadzili 
specjaliści : psycholog i pedagog. Zajęcia odbywały się dwa-trzy razy w miesiącu                      
w okresie od  25 września do 11 grudnia 2013r. Łącznie zrealizowano 14  godzin zajęć.               
W spotkaniach systematycznie uczestniczyło 8 kobiet. Z uwagi na duże zainteresowanie 
osób poszkodowanych  w 2014r. spotkania grupy będą kontynuowane.  

Trudności jakie napotykali pracownicy socjalni ds. przemocy  w kontakcie ze 
sprawcami wskazały konieczność  w dotarciu do tej grupy osób. W 2013r. Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował dla dwóch sprawców przemocy indywidualną 
terapię ze specjalistą w miejscu zamieszkania sprawcy. Łącznie zrealizowano 10 godzin 
terapii. Celem spotkań było rozpoczęcie terapii grupowej  odwykowej,  programu 
edukacyjno-korekcyjnego  dla sprawców przemocy. 

 

 

 

 

 

 



IV.  Działania profilaktyczne realizowane przez GOPS w placówkach oświatowych. 
 

tab. 3 Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych. 

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

1. Samorządowe Przedszkole                 
we Włosienicy 

Zajęcia warsztatowo                 
-edukacyjne w tematyce 
przeciwdziałania 
przemocy z dziećmi                
w wieku 5 i 6 lat 

60 

2. Zespół Szkolno-Przedszkolny              
w Harmężach 

29 

  3. Samorządowe Przedszkole                  
w Brzezince 

50 

 4. Gminne Gimnazjum nr 1           
w Rajsku 

pogadanka z młodzieżą   
na temat „Przemoc                   
w rodzinie. Gminny 

system przeciwdziałania 
przemocy. Procedury 
Niebieskie Karty.” 

 
157 

 

W maju i listopadzie 2013r. prowadzone były zajęcia warsztatowo-edukacyjne                          
w tematyce przeciwdziałania przemocy dla  139 dzieci w wieku 5 i 6 lat w przedszkolach                        
w Harmężach, Brzezince i Włosienicy.  Udział w spotkaniach  miał na celu podniesienie 
świadomości dzieci na temat zjawiska przemocy, jej skutków. Ukazywał poprawne 
zachowania względem siebie, naukę szacunku, uwrażliwienie i wyczulenie na potrzebę 
niesienia pomocy potrzebującym. 

W październiku miały miejsce pogadanki z młodzieżą Gminnego Gimnazjum nr 1               
w Rajsku na temat „Przemoc w rodzinie. Gminny system przeciwdziałania przemocy. 
Procedury Niebieskie Karty.” W spotkaniach wzięło udział 157 gimnazjalistów. 

 

V.  Szkolenia służb pomocowych. 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego , grup roboczych oraz 
inne osoby współpracujące z GOPS wzięły udział w dwóch szkoleniach. 

Tematyka szkoleń dotyczyła: Kontaktu z ofiarą i sprawcą przemocy, a także 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Procedury Niebieskiej Karty, pracy zespołów                 
i grup roboczych. Łącznie w szkoleniach wzięło udział 19 osób – pracownicy socjalni                  
i asystenci rodziny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, pracownicy, w tym 
pedagodzy placówek oświatowych, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Osoby 
wchodzące w skład Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
organizacji pozarządowej. 

  



 

VI.   Działania informacyjne  związane z programem. 
 
W 2013r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania 
informacyjno-edukacyjne: 
A) prowadzono  stronę internetową - (www.gops.oswiecim-gmina.pl ), w której 
podawane były  informacje związane z tematyką przemocy, pracą Zespołu 
Interdyscyplinarnego, podejmowanymi działaniami w zakresie przeciwdziałania 
przemocy, a także możliwością skorzystania z bezpłatnej pomocy specjalistów tj. 
prawnik, psycholog, pedagog; 
B) dystrybuowano plakaty informacyjne dotyczące  przeciwdziałania przemocy                  
w ilości 60 szt. Plakaty zostały rozwieszone w instytucjach gminnych i powiatowych 
takich jak: przedszkola , szkoły, ośrodki  zdrowia, Poradnia Psychologiczno- 
Pedagogiczna, Sąd, Policja   
C) dystrybuowano  ulotki w ilości 1.000 szt,  zawierające podstawowe informacje 
dotyczące przemocy  oraz wykaz instytucji świadczących pomoc na rzecz ofiar 
przemocy w rodzinie wraz  z numerami telefonów. Ulotki przekazano mieszkańcom 
Gminy Oświęcim, placówkom współpracującym z tutejszym Ośrodkiem 
D) opracowano i wydrukowano w ilości 500 szt. informator dla osób doznających 

przemocy domowej 
E) zamówiono materiały Kampanii „ Reaguj na przemoc”2013  - ulotki w ilości 3.600 

szt.  i plakaty w ilości 60 szt.  
F) w gminnych przedszkolach rozdano broszury „ Zamiast klapsa.”.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
VII.  Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego. 

tab. 4. 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.wiejskie ośrodki zdrowia 
7.Zespół Służby Kuratorskiej 
8.Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna 
9.Stowarzyszenia „ Szansa” 

 
 

1) Spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego: 
21lutego, 6 czerwca,                  
25 września, 29 listopada 

 
2) Odbyło się 81 posiedzeń  grup 

roboczych dla 39 rodzin 
 
3) Omówiono i przeanalizowano: 
 

-  Program Przeciwdziałania Przemocy              
w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 
2014-2018 
-  przypadki rodzin, w których dochodzi do 
przemocy wobec dzieci oraz procedury 
postępowania poszczególnych instytucji w 
przypadku powzięcia takich informacji, 
- przepisy dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, zasady  pracy osób 
wchodzących w skład grup roboczych,  
procedura  postępowania w przypadku dziecka 
ofiary przemocy, 
- zmiany regulaminu działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych 
tryb przekazywania informacji członkom 
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz sposób 
dokumentowania pracy członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych, 
 -   kwestie ochrony danych osobowych w toku 
działań podejmowanych przez członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych 
w ramach procedury Niebieskiej Karty, 
- dane statystyczne i działania podejmowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
dotyczące przeciwdziałania przemocy                     
w rodzinie, 
- przypadki rodzin, w których prowadzono 
działania w ramach procedury Niebieskiej 
Karty.  

4) podjęto  uchwały dotyczące: 



a) upoważnienia Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego do reprezentowania 
Zespołu na zewnątrz w tym także do 
tworzenia w imieniu Zespołu grup 
roboczych oraz zapraszania osób co do 
których istnieje podejrzenie, że są 
dotknięte przemocą w rodzinie na 
spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego 
lub grupy roboczej 

b)  uchwalenia Regulaminu działania 
Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 
Roboczych w Gminie Oświęcim 

                   

5) Dokonano analizy lokalnych zasobów 
w zakresie uzyskania pomocy i wsparcia 
rodziny dotkniętej problemem przemocy. 
Omówiono kompetencje członków grup 
roboczych zgodnie   z Rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r.                
w sprawie procedury„ Niebieskie Karty” 
oraz formularzy „ Niebieska Karta” . 
Przedstawiono zasadność dokonywania 
diagnozy sytuacji i potrzeb rodziny                         
z problemem przemocy, udzielania 
kompleksowych informacji co do 
możliwości uzyskania pomocy. 
Omówiono specyfikę kontaktu z osobą 
pokrzywdzoną, z osobą stosującą przemoc 
oraz dodatkową formę wsparcia dla rodzin 
jaką jest budowanie planu 
bezpieczeństwa.         

Celem spotkań ZI było m.in. nabycie wiedzy 
na temat specyfiki kontaktu z członkami 
rodziny, w której występuje problem 
przemocy i wykorzystywanie jej w praktyce 
zawodowej, a także umiejętności 
realizowania zadań wyznaczonych członkom 
zespołu zgodnie z  Rozporządzeniem Rady 
Ministrów z dnia 13 września 2011r.                     
w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz 
formularzy „ Niebieska Karta.” 

     
 

 

 

 

 



VIII.  Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Oświęcim w 2013r.                                  

Tab.5 Kosztorys działań 

L.p. Zadanie Działanie Koszt Źródło 

finansowania 

1. Działania informacyjne Druk broszur  
informacyjnych 

516,60 zł środki własne 

Zakup ulotek i plakatów 
„Reaguj na przemoc” 
 

2.460,00 zł środki własne 

Pogadanki                                    

w przedszkolach                        

i gimnazjum 

500,00 zł środki własne 

2. Podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Szkolenia dla członków 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego                   

i grup roboczych 

2.108,40 zł środki własne 

3. Tworzenie grup 
wsparcia dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie  
 

Grupa wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

2.240,00 zł środki własne 

4. Terapia dla sprawców 

przemocy 

Indywidualne spotkania  

z terapeutą w miejscu 

zamieszkania sprawcy 

przemocy 

1.000,00 zł środki własne 

5. Punkt informacji, 

konsultacji i wsparcia 

Prowadzenie Punktu 

informacji, konsultacji              

i wsparcia 

400,00 zł środki własne 

6. Praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Organizacja posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

296,05 zł środki własne 

 

Całkowity koszt realizacji programu w 2013r. wyniósł 9.521,05 zł.  

Grojec, dnia 4 marca 2014r.       Anna  Chojnacka 

          Kierownik GOPS 



 


