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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU 
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY 

OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018 

ZA 2014 ROK 

 

 

I. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na lata 2014-
2018 został uchwalony w dniu 18 grudnia 2013r. Uchwałą Rady Gminy Oświęcim 
Nr XLVIII/360/13.                      

 
 

II.   Procedura Niebieskiej Karty. 
 

W 2014r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 36 rodzin             
z terenu Gminy Oświęcim w tym 25 dzieci. 

 

tab. 1  Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej. 

L.p. Sołectwo Liczba rodzin objętych 
pomocą 

Liczba dzieci objętych 
pomocą                          

1. Brzezinka 9 2 
2. Grojec 7 3 
3. Poręba Wielka 5 1 
4. Zaborze 4 1 
5. Babice 3 2 
6. Rajsko 2 4 
7. Włosienica 2 3 
8. Pławy 2 3 
9. Stawy Monowskie 1 5 
10. Łazy 1 1 
11. Harmęże 0 0 
12. Dwory II 0 0 
Razem:                     36                    25 

W 2014r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 34 Niebieskie Karty z 
czego  . 

=> 18 Niebieskich Kart założyła Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu 

=> 15 Niebieskich Kart założył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu  

=>1 Niebieską Kartę założyło Gminne Gimnazjum nr 2 w Zaborzu 



 

tab. 2 Liczba założonych w 2014r. Niebieskich Kart w poszczególnych sołectwach. 

L.p. Sołectwo Liczba Niebieskich Kart 
1. Brzezinka 12 
2. Babice 5 
3. Grojec 5 
4. Zaborze 4 
5. Poręba Wielka 3 
6. Harmęże 1 
7. Pławy 1 
8. Rajsko 1 
9. Stawy Monowskie 1 
10. Włosienica 1 
Razem 34 

 

W 2014r. dodatkowo prowadzono  12  Niebieskich Kart założonych  w 2013r, 

Łącznie w 2014r. prowadzono 46 „Niebieskich Kart”   

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

- z pomocy psychologicznej skorzystało 20 osób ; 

-z porad prawnych skorzystało 7 osób; 

- wsparcie socjalne – praca socjalna, wsparcie materialne, rzeczowe- zostało udzielone 35 
osobom; 

- z pomocy pedagogicznej skorzystało – 16 osób 

- w grupie wsparcia dla ofiar przemocy uczestniczyło 14 kobiet 

- realizowano pomoc w formie indywidualnej terapii ze sprawcą przemocy w miejscu 
zamieszkania prowadzoną  przez specjalistę-terapeutę, pedagoga. 

 

 W 2014r.  odbyło się 106 grup roboczych dla 36 rodzin. Skład specjalistów 
wchodzących w skład grup roboczych zmieniał się w zależności od specyfiki problemów 
rodzinnych. 
 
 W skład grup roboczych wchodzili przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej, Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
placówek oświatowych (dyrektorzy, pedagodzy, nauczyciele szkół i przedszkoli),   
kuratorzy wydziału rodzinnego i karnego, asystent rodziny, a także terapeuta                                      
i aplikant radcowski . 
 



tab.3  Liczba grup roboczych, w których uczestniczyli przedstawiciele instytucji 
pomocowych. 
 

L.p. Instytucja Ilość grup roboczych               

w których uczestniczono 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                                   106 

2. Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu                      
- dzielnicowi 

91 

3. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych    

47 

4. Oświata  12 

5. Sąd- kuratorzy 19 

6. Asystent rodziny 4 

7. Terapeuta 1 

8. Aplikant radcowski 1 

 

 

 Sporządzono 33 formularze Niebieskich Kart druk C z osobami wobec których 
istniało przypuszczenie, że są ofiarami przemocy domowej. 

 Sporządzono 22 formularze Niebieskich Kart druk D z osobami wobec których 
istniało podejrzenie, że są sprawcami przemocy. 

W 2014r. zakończono 21 NK w tym: 

w 7 przypadkach procedurę Niebieskiej Karty z powodu ustania przemocy w rodzinie       
w 14 przypadkach z powodu braku zasadności podejmowania działań.  

 W 2014r. 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 6  rodzin.  

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, oraz 
innymi specjalistami.                                                              

   Kierowano wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                            
w związku z podejrzeniem uzależnieniem od alkoholu w 11 przypadkach. W 4 przypadkach 
skierowano  wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny.  1 wniosek skierowano 
do Sądu z prośbą o przyspieszenie umieszczenia osoby podejrzanej o stosowanie przemocy,                  
w oddziale psychiatrycznym bez zgody pacjenta.  1 wniosek skierowano do Wydziału Karnego 
z informacją o negatywnym zachowaniu osoby podejrzanej o stosowanie przemocy.  



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. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2014r. utworzył dwie grupy wsparcia dla ofiar 
przemocy w rodzinie prowadzone przez psychologa i pedagoga.  Spotkania miały charakter 
edukacyjno-terapeutyczny Zajęcia pierwszej grupy wsparcia odbywały się dwa-trzy razy w 
miesiącu od marca do czerwca 2014r., druga od  września do  grudnia 2014r. W spotkaniach  
uczestniczyło 14 kobiet.  

W 2014r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ponownie zorganizował  indywidualną 
terapię dla sprawcy przemocy. Spotkania  ze specjalistą odbywały się 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. 
 

Mając na celu przeciwdziałanie zjawisku przemocy, Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej podjął działania o charakterze edukacyjnym i  profilaktycznym w pięciu 

placówkach oświatowych Gminy Oświęcim. W szkołach podstawowych w Babicach, 

Brzezince, Grojcu, Włosienicy i Porębie Wielkiej podczas wywiadówek, prowadzono 

prelekcje z rodzicami na temat przemocy w rodzinie, procedury Niebieskiej Karty, 

wsparcia ze strony instytucji powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

 

 

 

 

 

 

 



V.  Szkolenia służb pomocowych. 
 

W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 2 pracowników socjalnych ds. przemocy wzięło udział                                                   
w dwudniowym szkoleniu nt. praca ze sprawcą przemocy. 

 

VI.  Działania informacyjne  związane z programem. 
 

 
W 2014r. Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania 
informacyjno-edukacyjne: 

- prowadzono stronę internetową (www.gops.oswiecim-gmina.pl), w której podawane są  

informacje dotyczące pracy Zespołu Interdyscyplinarnego, możliwości uzyskania pomocy                      

w tym  lokalny system wsparcia, formy wsparcia; 

- na bieżąco dystrybuowane są  plakaty i ulotki w ramach kampanii „ Reaguj na przemoc”,                      

a także informatory dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zawierające dane teleadresowe 

instytucji świadczących pomoc na rzecz ofiar przemocy w rodzinie;   

w  ramach ochrony i pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie w 2014r. na terenie 

gminy Oświęcim utworzono na wniosek GOPS mieszkanie chronione.   

-  do ośmiu parafii miasta i gminy Oświęcim wystosowano pisma z prośbą o nawiązanie 

współpracy w ramach edukacji na temat zjawiska przemocy w rodzinie. Przekazano, celem 

dalszej dystrybucji plakaty i informatory dla osób doznających przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 

 

 

 



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) W 2014r. Zespół 

Interdyscyplinarny spotkał się 
cztery razy:  26 lutego; 27 maja,                    
22 września, 28 listopada. 

 
2) Odbyło się 106 posiedzeń  grup 

roboczych dla 36 rodzin 
 

3) Omówiono i przeanalizowano: 
 

- realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej działania w ramach Gminnego 
Programu Przeciwdziałania Przemocy                           
w Rodzinie w Gminie Oświęcim;  
- działania Policji i Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w przypadku  interwencji 
domowej związanej z przemocą w sytuacjach, 
gdzie sprawca jest odizolowany od ofiary oraz                                    
w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia 
lub zdrowia dziecka w związku z przemocą                      
w rodzinie;  

-założenia Krajowego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy  w Rodzinie 
uchwalonego na lata 2014-2020, 
zatwierdzonego przez Radę Ministrów 
Uchwałą nr 76, z dnia 29 kwietnia 2014r.;                                  
- przepisy dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie;  
- regulamin działania Zespołu 
Interdyscyplinarnego i grup roboczych; 
- dane statystyczne i działania podejmowane 
przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej               
w Oświęcimiu dotyczące przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie; 
- przypadki rodzin objętych procedurą 
Niebieskiej Karty oraz podejmowane działania 
przez specjalistów grup roboczych . 

 



VIII.  Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy 
Oświęcim w 2014r.                                  

Tab.5 Kosztorys działań 

L.p. Zadanie Działanie Koszt Źródło finansowania 

1. Działania informacyjne Pogadanki                                    

w przedszkolach                        

i gimnazjum 

438,00 zł środki własne 

2. Podnoszenie kwalifikacji 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

Szkolenia dla 2 

pracowników ds. 

przemocy 

74,00 zł środki własne 

3. Tworzenie grup 
wsparcia dla osób 
doświadczających 
przemocy w rodzinie  
 

Grupa wsparcia dla ofiar 

przemocy w rodzinie 

1.920,00 zł środki własne 

4. Terapia dla sprawców 

przemocy 

Indywidualne spotkania  

z terapeutą w miejscu 

zamieszkania sprawcy 

przemocy 

1.000,00 zł środki własne 

5. Praca Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

Organizacja posiedzeń 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego 

196,81 zł środki własne 

 

Całkowity koszt realizacji programu w 2014r. wyniósł 3.628,81 zł.  

 

 

 

 

 

 

Grojec, dnia 8 kwietnia 2015r. 

Sporządził: Joanna Pawela, Agata Klimas                   


