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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE DLA GMINY OŚWIĘCIM NA LATA 2011-2013
ZA 2012 ROK

I.

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

II.

Działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oświęcimiu w ramach
realizacji programu:

1. Procedura Niebieskiej Karty
W 2012r.z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 33 rodziny z
Gminy Oświęcim w tym 17 dzieci oraz 1 rodzinę mieszkającą na terenie Kęt.

tab. 1 Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej
Lp.
Sołectwo
Liczba rodzin
Liczba dzieci
w rodzinach
1.
Rajsko
7
8
2.
Brzezinka
7
3
3.
Grojec
6
1
4.
Poręba Wielka
5
---------5.
Babice
3
---------6.
Harmęże
2
---------7.
Zaborze
1
2
8.
Pławy
1
2
9.
Dwory II
1
1
RAZEM :
33
17

W 2012 roku w 12 sprawach kontynuowano prowadzenie działań rozpoczętych w
2011 roku w ramach Niebieskiej Karty, z czego 8 na formularzach obowiązujących do
września 2011r. i 4 na nowych formularzach NK.

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady

Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów
formularzy „ Niebieska Karta” założono 33 Niebieskie Karty, z czego 9 przez Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu, 20 przez Policję, 1 założyła Szkoła Podstawowa

w Brzezince, 1- pielęgniarka Wiejskiego Ośrodka Zdrowia w Grojcu i 2 Niebieskie Karty
założono w Punkcie Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą.
Łącznie w 2012 roku prowadzono 45 Niebieskich Kart.
tab.2 Liczba założonych niebieskich kart
L.p.

Sołectwo

Niebieskie Karty
założone w 2012 r.

Niebieskie Karty
założone w 2011r.

9
6
5
3
3
2
2
1
1
------------------------33

1
3
3
2
1
2
-----------------------4
1
1
18

1. Brzezinka
2. Rajsko
3. Grojec
4. Poręba Wielka
5. Babice
6. Zaborze
7. Harmęże
8. Pławy
9. Dwory II
10. Włosienica
11. Broszkowice
12. Stawy Monowskie
RAZEM:

W sołectwach Stawy Monowskie i Broszkowice w 2012r. nie złożono żadnej Niebieskiej
Karty.
W 2012r. 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 5 rodzin.
Analizując liczbę Niebieskich Kart sporządzonych w 2012r., przedstawić można dane
statystyczne dotyczące różnych form przemocy:

Tab.3 Rodzaje działań przemocowych
l.p

Rodzaj działań przemocowych

liczba przypadków

1.

Przemoc psychiczna

29

2.

Przemoc fizyczna

22

3.

Groźby karalne w tym pozbawienie życia

18

4.

Niszczenie mienia

12

5.

Przywłaszczenie mienia

8

6.

Zaniedbywanie

2

7.

Przemoc seksualna

1

8.

Przemoc ekonomiczna

1

9.

Zmuszanie do picia alkoholu

1

10.

Próby samobójcze

1

W 27 przypadkach stwierdzono uzależnienie od alkoholu u sprawcy przemocy, w
jednym

przypadku

również

od

narkotyków.

W

18

przypadkach

stwierdzono

współuzależnienie jednego z członków rodziny.

Wśród sprawców przemocy, z którymi pracowano w 2012 roku było 7 kobiet i 46
mężczyzn (w tym 7 dorosłych synów świadczących przemoc względem rodziców), jeden
sprawca przemocy to osoba całkowicie ubezwłasnowolniona,

leczona

psychiatrycznie.
Zarówno osobom poszkodowanym jak i osobom podejrzanym o stosowanie przemocy
udzielono m.in. następujących form pomocy:
• wsparcie emocjonalne
• wsparcie socjalne
• wsparcie psychologiczne
• pomoc prawna
• kierowanie do specjalistów Powiatowego Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, Klubu Integracji
Społecznej, Poradni Odwykowej, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Pomoc udzielana była również poprzez współpracę z Policją, kuratorami, placówkami
oświatowymi,

Gminną

Komisją

ds.

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych,

Psychiatrycznym Środowiskowym Zespołem Wyjazdowym oraz innymi specjalistami.

2. Grupa wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie
W odpowiedzi na zgłaszane przez osoby poszkodowane potrzeby oraz w oparciu o opinię
pracowników zajmujących się problemem przemocy domowej w 2012 roku utworzono grupę
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie.
W okresie od 14 marca do 12 grudnia 2012r. w siedzibie urzędu gminy odbyło się 16
spotkań grupy wsparcia dla osób dotkniętych problematyką przemocy domowej. Wzięło w
nich udział 13 kobiet, mieszkanek Gminy Oświęcim.

Zajęcia prowadzone przez psychologa i pedagoga odbywały się dwa razy w miesiącu.
W trakcie spotkań uczestniczki nabyły umiejętności radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami, wzmocniły poczucie własnej wartości, nauczyły się dostrzegać swoje mocne
strony, precyzować plany na przyszłość.
W ostatnim spotkaniu , na zakończenie grupy, wzięli udział również Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz pracownicy do spraw przemocy, uczestniczki
otrzymały certyfikaty zakończenia zajęć.

3. Działania profilaktyczne realizowane przez GOPS w placówkach oświatowych
tab. 4 Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych
L.p.
Nazwa placówki oświatowej
Działanie

1.

Gminne Gimnazjum nr 1 w Rajsku

2.

Gminne Gimnazjum nr 2 w Zaborzu

3.

5.

Samorządowe Przedszkole
w Porębie Wielkiej
Samorządowe Przedszkole
w Zaborzu
Samorządowe Przedszkole w Rajsku

6.

Samorządowe Przedszkole w Grojcu

4.

Pogadanki
dla
młodzieży pt „ Agresja i
przemoc, jak im się
przeciwstawić”
pogadanki n/t zjawiska
przemocy
w ramach
zajęć
warsztatowych
z dziećmi
w wieku
5 i 6 lat

RAZEM:

Liczba osób
objętych
działaniem
130 osób
126 osób
30 osób
45 osób
35 osób
30 osób
396 osób

W maju 2012r. odbyły się dwa spotkania informacyjne z młodzieżą gminnych
gimnazjów na temat „ Agresja i przemoc, jak im się przeciwstawić’,
W październiku i grudniu 2012r. przeprowadzone zostały pogadanki n/t zjawiska
przemocy w formie zajęć warsztatowych z dziećmi w wieku 5 i 6 lat w czterech
przedszkolach znajdujących się na terenie Gminy Oświęcim tj. w Rajsku, Grojcu, Porębie
Wielkiej i Zaborzu.

4.Szkolenia służb pomocowych

Mając na uwadze wysoką jakość i skuteczność udzielanej pomocy osobom
doznającym przemocy w 2012r. zorganizowano 2 szkolenia dla członków Zespołu

Interdyscyplinarnego , grup roboczych oraz osób współpracujących z GOPS w sferze pomocy
osobom dotkniętym przemocą domową:
•

22 osoby zostały przeszkolone w tematyce „Procedury podejmowania działań
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie”,

•

28 uczestników nabyło wiedzę na temat przemocy stosowanej wobec dziecka.

•

24 osoby wzięły udział w specjalistycznym szkoleniu pod tytułem „Praca z
osobami stosującymi przemoc”.

Szkoleniami

objęci

funkcjonariusze

zostali

Policji,

pracownicy

kuratorzy,

Psychologiczno-Pedagogicznej

oraz

Gminnego

pracownicy
Gminnej

Ośrodka

służby
Komisji

Pomocy

zdrowia,

Społecznej,

oświaty,

Rozwiązywania

Poradni

Problemów

Alkoholowych.

5. Punkt konsultacyjno-terapetyczny oraz Punkt informacji wsparcia i pomocy dla osób
dotkniętych przemocą domową.
Tab.5 Funkcjonowanie Punktów Konsultacyjnych
L.p.

Nazwa Punktu

1.

Punkt KonsultacyjnoTerapeutyczny w Grojcu

2.

Ilość osób
objętych pomocą
13

Punkt Informacji,
Wsparcia i Pomocy dla
osób dotkniętych
przemocą domową
Oświęcimiu

W
specjalistów

12

Zakres świadczonej pomocy.
• ukierunkowanie
w działaniach
• skierowanie do terapeutów,
• edukacja ,
• wsparcie w tym
emocjonalne,
• poradnictwo,
• ukierunkowanie
w działaniach
• skierowanie do terapeutów,
• edukacja ,
• wsparcie ,
• poradnictwo,
• w 2 przypadkach została
założona Niebieska Karta

2012 roku. mieszkańcy Gminy Oświęcim mieli bezpłatny dostęp do porad
w

ramach

działalności

Punktu

Konsultacyjno-Terapeutycznego

który

funkcjonował raz w tygodniu w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grojcu przy
ul.Beskidzkiej 100 oraz Punkcie

Informacji, Wsparcia i Pomocy dla osób dotkniętych

przemocą domową, który działał raz w tygodniu w siedzibie Urzędu Gminy w Oświęcimiu
przy ulicy Zamkowej.12.tj.

6.Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy
W celu zabezpieczenia osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej spowodowanej
przemocą domową Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej wynajmował od prywatnego
przedsiębiorcy 4 osobowy pokój. W 2012 roku nie wystąpiła sytuacja nagłego zapewnienia
noclegu osobom poszkodowanym.

7. Działania informacyjne związane z programem
•

wydrukowanie 200 szt. plakatów informacyjnych dotyczących przeciwdziałania i
możliwości pomocy w sytuacji przemocy. Plakaty zostały rozwieszone m.in. w
autobusach linii miejskich i gminnych.

•

wydrukowanie 2500 szt. ulotek zawierających podstawowe informacje dotyczące
przemocy oraz wykaz instytucji świadczących pomoc na rzecz ofiar przemocy w
rodzinie wraz z numerami telefonów. Ulotki były dystrybuowane w placówkach
oświatowych, punktach konsultacyjnych oraz punktach przyjęć pracowników
socjalnych.

•

Wydrukowanie 260 szt. broszur edukacyjnych dla rodziców dzieci w wieku
przedszkolnym pt. „ Zamiast Klapsa”. Zostały one przekazane do przedszkoli w
których odbyły się na zlecenie GOPS zajęcia warsztatowe na temat zjawiska
przemocy dla 5-6 letnich

•

Prowadzenie zakładek na stronach internetowych ,(www.gops.oswiecim-gmina.pl
www.oswiecim-gmina.pl), w których na bieżąco podawane są aktualne informacje
związane

z tematyką przemocy ;

8. Działania pracowników socjalnych w momencie interwencji w środowisku, gdzie istnieje
konieczność odebrania dziecka.
Od 5 września 2011r. do 31.12.2012r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
funkcjonował telefon dyżurujący początkowo całodobowo, a następnie przez 13 godzin na
dobę w godzinach od 7:00 do 20:00 od poniedziałku do soboty w przypadku interwencji w
środowisku dotkniętym przemocą, gdzie istnieje konieczność odebrania dziecka.

W 2012 roku w Gminie Oświęcim nie wystąpiła nagła sytuacja

odbioru dziecka

rodzicom.
III. Współpraca z służbami działającymi w sferze pomocy rodzinom z problemem przemocy
domowej
Tab. 6 Formy współpracy międzyinstytucjonalnej
L.p.
Instytucje współpracujące
Działania
i podejmujące działania
przeciw przemocy w
rodzinie
Przedstawiciele
• Cztery spotkania Zespołu
• Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej,
• Gminnej Komisji
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych
• Komendy
Powiatowej Policji,
• szkół
podstawowych,
gminnych
gimnazjów,
przedszkoli
• Wiejskich
Ośrodków Zdrowia
• Stowarzyszenia „
Szansa”,
• Zespołu Służby
Kuratorskiej
• Poradni
PsychologicznoPedagogicznej

Interdyscyplinarnego – 28 lutego; 22 maja; 25
września; 30 listopada.
• posiedzenia grup roboczych (64 dla 34 rodzin
• Omówiono

wypełniania

procedurę

Niebieskich Kart- formularz „A” i „ B” w
momencie powzięcia informacji o przemocy;
• Omówiono rozporządzenie Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów
formularzy „Niebieska Karta” ;
• przedstawiono

działaniach

w

momencie

o

podejrzeniu

Policji

powzięcia

informacji

występowania

przemocy

w rodzinie, uzgodniono współprace placówek
oświatowych z Komendą Powiatową Policji;
• omówiono

procedury

przeciwdziałania

przemocy

rodzinnej,

szkolnej

oraz

możliwości

pomocowe

oferowane

przez

Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną.
• Przekazano wzory Niebieskich Kart, ulotkę
„STOP

PRZEMOCY”,

działalności
Interwencji
plakaty

i

informator

Powiatowego
Kryzysowej
ulotki

w

dot.

n/t

Ośrodka
Oświęcimiu,
problematyki

przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem
dalszego rozpropagowania.

IV . Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim
w 2012 roku
Całkowity koszt realizacji programu w 2012r. wyniósł 113.204,88 zł w tym z dotacji
22.960, 00 zł .

Tab.7 Kosztorys działań
L.p.

Zadanie

Działanie

Koszt

Źródło
finansowania

1.

2.

3.

4.

5.

Działania informacyjne

Podnoszenie kwalifikacji
w zakresie
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
Tworzenie grup wsparcia
dla osób
doświadczających
przemocy w rodzinie

Druk ulotek
informacyjnych

768,75 zł

dotacja

Druk plakatów
informacyjnoedukacyjnych i ich
rozwieszenie
w sołectwach oraz
autobusach komunikacji
miejsko-gminnej
Zakup broszur
edukacyjnych dla
rodziców
Pogadanki w szkołach
i przedszkolach
Szkolenia dla członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
i grup roboczych
Grupa wsparcia dla ofiar
przemocy w rodzinie

1.274,55 zł

dotacja

2.713,22 zł

dotacja + środki
własne

1.040,00 zł
4.300,00 zł

dotacja + środki
własne
dotacja

4.160,00 zł

środki własne

3.600,00 zł

dotacja

3.840,00 zł

dotacja

6.891,00 zł

dotacja

200,00 zł

środki własne

Rozwój infrastruktury
systemu
przeciwdziałania
przemocy i ochrony ofiar

Wynajęcie lokalu
przeznaczonego na
mieszkanie chronione dla
ofiar przemocy
w rodzinie

Punkt informacji,
konsultacji i wsparcia

Prowadzenie Punktu
informacji, konsultacji
i wsparcia
Dyżury pracowników
socjalnych w przypadku
interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą,
gdzie istnieje konieczność
odebrania dziecka
Utrzymanie telefonu
dyżurnego w przypadku
interwencji w środowisku
dotkniętym przemocą,

gdzie istnieje konieczność
odebrania dziecka
Wynagrodzenia prac.socj.
Organizacja posiedzeń
Zespołu
Interdyscyplinarnego

Sporządziła: Joanna Pawela
Grojec, dnia 14 marca 2013r.

83.898,16 zł

środki własne

519,20 zł

środki własne

