SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE DLA GMINY
OŚWIĘCIM NA LATA 2014-2018
ZA 2015 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 2015r. z tytułu występowania przemocy domowej objęto pomocą 41 rodzin
z terenu Gminy Oświęcim w tym 41 dzieci.

tab. 1

Rodziny objęte pomocą w związku z wystąpieniem przemocy domowej.

L.p.

Sołectwo

1.
Grojec
2.
Babice
3.
Brzezinka
4.
Poręba Wielka
5.
Rajsko
6.
Zaborze
7.
Broszkowice
8.
Włosienica
9.
Stawy Monowskie
10.
Harmęże
Razem:

Liczba rodzin objętych
pomocą
11
7
7
4
3
3
2
2
1
1
41

Liczba dzieci objętych
pomocą
9
8
2
7
5
1
0
4
5
0
41

W 2015r. prowadzono procedury „Niebieska Karta” w 41 rodzinach z czego :
- w 18 rodzinach kontynuowano procedury Niebieskiej Karty rozpoczęte w 2014r,
- w 23 rodzinach Niebieskie Karty założono w 2015r.
W 2015r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 28 Niebieskich Kart
z czego:
Ø 8 Niebieskich Kart założył Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oświęcimiu
Ø 16 Niebieskich Kart Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu
Ø 1 Niebieską Kartę założyło Gminne Gimnazjum Nr 2 w Zaborzu

Ø 1 Niebieską Kartę Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Ø 1 Niebieską Kartę Szkoła Podstawowa we Włosienicy
Ø 1 Niebieska Karta została przesłana z Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
w Oświęcimiu

tab. 2 Liczba założonych w 2015r. Niebieskich Kart w poszczególnych sołectwach.
L.p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Razem

Sołectwo

Liczba Niebieskich Kart
9
4
3
3
2
2
2
2
1
28

Grojec
Babice
Rajsko
Włosienica
Broszkowice
Brzezinka
Harmęże
Poręba Wielka
Zaborze

Do pracy z daną rodziną, powoływani byli specjaliści z różnych instytucji, współpracujących
ze sobą w ramach tzw. grup roboczych.
W 2015r. odbyło się 125 spotkań grup roboczych dla 41 rodzin, w których uczestniczyli
przedstawiciele Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej ( Przewodnicząca Zespołu

Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni ds. przemocy, pracownicy socjalni terenowymi,
asystent rodziny), Policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
placówek oświatowych w tym dyrektorzy, wychowawcy pedagodzy, psycholog, a także
kuratorzy wydziału rodzinnego i karnego.
tab.3. 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

125

2.

Komenda Powiatowa Policji w Oświęcimiu

117

3.

Gminna

56

Komisja

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych
4.

Oświata

18

5.

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej

12

6.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

2

Grupy robocze zajmowały się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem
przemocy w

indywidualnych

przypadkach,

według

procedury Niebieskiej

Karty.

Dokonywano analiz 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. Opracowywano indywidualne plany działania
dla poszczególnych rodzin, w oparciu których podejmowano działania w ramach swoich
kompetencji.
W 2015r. wypełniono 25 formularzy C Niebieskiej Karty oraz 22 formularze D Niebieskiej
Karty.
Dodatkowo Grupy Robocze podejmowały inne zadania sprzyjające zmianie sytuacji rodziny
m.in. wzmacnianie zasobów, motywowanie do realizowania przyjętych działań poprzez
kierowanie do grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, do specjalistów, w tym
psychologów, pedagogów, terapeutów uzależnień.
W 2015 r. z wsparcia specjalistycznego skorzystało:
- 19 osób - pomoc psychologiczno-pedagogiczna
- 6 osób - porady prawne
- 48 osób - wsparcie socjalne
- 7 osób z pomocy terapeuty ds. uzależnień
- 17 ofiar przemocy – udział w grupie wsparcia.

W 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierował:
Ø 1 wniosek do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 par. 1 kk,
Ø 10 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Ø 1 wniosek do Sądu wydz. rodzinny i nieletnich o wgląd w sytuacje rodziny.

W 2015r. mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom przemocy w rodzinie oraz
odizolowanie od sprawcy przemocy, tutejszy Ośrodek podjął działania w kierunku
zapewnienia schronienia 3 osobom.

W 2015r. prowadzone były również przypadki, które wymagały interwencji
i pracy pracowników socjalnych do spraw przemocy. Czynności z pominięciem procedury
NK podjęto w przypadku 11 rodzin.
W 2015r. zakończono 33 Niebieskie Karty z czego :
Ø 23 NK z powodu ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego
planu pomocy
Ø 10 NK z powodu rozstrzygnięcia o barku zasadności podejmowania działań.

III.

Działania terapeutyczne skierowane do ofiar i sprawców przemocy.

W 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zorganizował 2 otwarte grupy wsparcia dla
ofiar przemocy w rodzinie. Spotkania miały charakter edukacyjno-terapeutyczny, prowadzone
były przez psychologa i pedagoga. Czas spotkań I grupy to 7 sesji terapeutycznych po 2
godziny każda w okresie od marca do czerwca 2015r., druga to 5 sesji terapeutycznych po 2
godziny w okresie od września do grudnia 2015r. Łącznie w spotkaniach wzięło udział 17
kobiet, mieszkanek gminy Oświęcim. Tematyka spotkań dotyczyła budowania więzi
i poczucia bezpieczeństwa w grupie, diagnozy aktualnych potrzeb i oczekiwań uczestniczek,
wsparcia w sytuacjach kryzysowych, edukacji w zakresie przemocy w rodzinie, uzależnienia
od alkoholu i mechanizmów uzależnienia, wychodzenia z pozycji ofiary poradnictwa
w zakresie trudności wychowawczych dzieci, poszerzania świadomości w obszarze własnych
możliwości wychodzenia z kryzysów emocjonalnych , motywowania do samodzielności
i niezależności finansowej, a także do podejmowania ryzyka zmiany aktualnej sytuacji.
Udział w spotkaniach przyczynił się do poprawy funkcjonowania uczestniczek w środowisku
zamieszkania, ich wzmocnienia, ukierunkowania w działaniach i zrozumienia problemu.
W 2015r. na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej terapeuta przeprowadził
indywidulane spotkania z osobą doświadczającą przemocy. W wyniku spotkań wzmocniono
klientkę, wdrożono procedurę Niebieskiej Karty.

IV.

Działania profilaktyczne realizowane przez GOPS w placówkach oświatowych.

Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w placówkach oświatowych, do których
uczęszczają dzieci i młodzież z terenu Gminy Oświęcim, prowadzono działania
profilaktyczne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ø W okresach od 09 stycznia 2015r. do 27 lutego 2015r. oraz

od 16 marca 2015r.

do 30 kwietnia 2015r. w szkołach podstawowych w Babicach, Brzezince, Grojcu,
Harmężach, Porębie Wielkiej, Rajsku, Włosienicy, w Gminnym Gimnazjum w Zaborzu
oraz Samorządowym Przedszkolu w Brzezince przeprowadzono prelekcje dla rodziców na
temat „ Szkoły dla rodziców”, prowadzonej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Oświęcimiu. W trakcie wykładów przedstawiono m.in. informacje na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz założenia „ Szkoły dla rodziców” w tym
zakres prowadzonych zajęć dotyczących zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, problemów opiekuńczo-wychowawczych, pomocy dziecku w radzeniu sobie
z trudnymi uczuciami, rozwiązywaniu problemów i konfliktów.
Ø 16 marca 2015r. z uczniami szkoły podstawowej nr 11 w Oświęcimiu oraz szkoły
podstawowej we Włosienicy przeprowadzono spotkanie na temat „ Przemoc w rodzinie.
Gminny System przeciwdziałania przemocy. Procedury Niebieskie Karty”.
Ø 26 marca 2015 roku przeprowadzono prelekcję dla rodziców w Gminnym Gimnazjum nr 1
w Rajsku na temat „Agresja i przemoc, jak im się przeciwstawiać?”.
Powyższe działania miały na celu profilaktykę, edukację i zwiększenie świadomości
społeczeństwa w zakresie możliwości uzyskania pomocy w sytuacji występowania
przemocy w rodzinie.
Ø 22 kwietnia 2015r. w Samorządowym Przedszkolu w Rajsku przeprowadzono z 5-cio
i 6-cio letnimi dzieci zajęcia warsztatowe związane z problematyką przemocy.
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.

tab. 4 Działania profilaktyczne w placówkach oświatowych.
L.p.

Nazwa placówki oświatowej

Działanie

Liczba osób
objętych działaniem

1.
Szkoły Podstawowe w Babicach
Brzezince, Grojcu, Włosienicy,
Porębie Wielkiej, Harmężach,
Rajsku,
Gminne Gimnazjum nr 2
w Zaborzu,

2.

Przedszkole Samorządowe
w Brzezince
Szkoła Podstawowa nr 11
w Oświęcimiu

3.

Gminne Gimnazjum nr 1
w Rajsku

4.

Szkoła Podstawowa we
Włosienicy

5.

Samorządowe Przedszkole
w Rajsku

przeprowadzono
prelekcje z rodzicami
m.in. n/t
przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

900

pogadanka z młodzieżą
na
temat
„Przemoc
w rodzinie. Gminny
system przeciwdziałania
przemocy. Procedur
prelekcja dla rodziców na
temat
„Agresja
i
przemoc, jak im się
przeciwstawiać?
pogadanka z młodzieżą
na
temat
„Przemoc
w rodzinie. Gminny
system przeciwdziałania
przemocy. Procedur
Zajęcia
warsztatowo
-edukacyjne w tematyce
przeciwdziałania
przemocy z dziećmi
w wieku 5 i 6 lat

40

60

40

20

V. Szkolenia służb pomocowych.
W ramach utrwalenia funkcjonowania elementów gminnego systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego i dwóch pracowników
socjalnych

ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie wzięli udział w szkoleniu

pn. Prawo w obronie dziecka zagrożonego przestępstwem.
W ramach systemu wsparcia dla osób bezpośrednio pracujących z osobami dotkniętymi
przemocą

i

stosującymi

przemoc

2

pracowników

socjalnych

wzięło

udział

w 3 spotkaniach Koleżeńskiej Grupy Wsparcia. Spotkania mają na celu wsparcie oraz
wymianę dobrych praktyk.

VI.

Działania informacyjne związane z programem.
W 2015r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podjął następujące działania
informacyjno-edukacyjne:
ð 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, lokalny system wsparcia, akty prawne.
ð W ramach upowszechniania informacji i edukacji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, na bieżąco dystrybuowano materiały informacyjne
w formie :
ulotek, plakatów w ramach społecznej kampanii „ Reagują na przemoc”,
informatorów – opracowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w tematyce przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zawierające m.in. dane
kontaktowe instytucji pomocowych,
ulotki profilaktyczne dla dzieci, młodzieży oraz rodziców pt. „ Dopalacze.
Próbujesz-ryzykujesz!”, „ Nasze dzieci i zagrożenia”.
ð W prasie lokalnej zamieszczono artykuł „Niebieska Karta, gdy w rodzinie
dzieje się krzywda.”
ð Mieszkańcy Gminy Oświęcim, w tym ofiary przemocy mają
korzystania

z

bezpłatnej

pomocy

psychologa,

pedagoga,

możliwość
prawnika,

pracowników socjalnych ds. przemocy. Łącznie z pomocy w/w specjalistów
skorzystał 48 osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

VII.

Współpraca międzyinstytucjonalna w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego.

tab. 5 Działania Zespołu Interdyscyplinarnego
L.p.

Instytucje współpracujące i
podejmujące działania przeciw
przemocy w rodzinie.
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 PsychologicznoPedagogiczna
9.Stowarzyszenia „ Szansa”

Działania
Zespołu Interdyscyplinarnego

·

W 2015r. odbyło się pięć posiedzeń Zespołu
Interdyscyplinarnego: 11 lutego,
28
maja, 30 lipca, 29 września, 14 grudnia.

·

Odbyło się 125 spotkań grup roboczych dla
41 rodzin.

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego
w 2015 roku :
· omówiono sprawozdania z przebiegu pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego za 2014r., oraz
realizację działań w ramach Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie dla Gminy Oświęcim uchwalonego na
lata 2014-2018.
· przedstawiono działania Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie tj.: utworzenie grupy
wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie,
zorganizowanie
pogadanek,
prelekcji
w przedszkolach i szkołach, zajęć edukacyjnych
zarówno z rodzicami jak i uczniami w tematyce
przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
przeprowadzenie badań ankietowych dla
dokonania diagnozy zjawiska przemocy
w rodzinie na obszarze gminy Oświęcim
· omówiono
art.9c
ust.7
Ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia
29 lipca 2005r. dot. częstotliwości posiedzeń
Zespołu Interdyscyplinarnego. Ustalono, że
Zespół spotykać się będzie w miesiącach
marzec, czerwiec, wrzesień, grudzień. Terminy
posiedzeń Zespołu będą mogły ulec zmianie
w zależności od potrzeb, jednak odbywać się
będą nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.
· przedstawiono ofertę bezpłatnego szkolenia dla
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
realizowanego przez Ministerstwo Pracy
i
Polityki
Społecznej.
dotyczącego
„Przeciwdziałania
przemocy w rodzinie

i przemocy ze względu na płeć.” Cel projektu
dotyczył wzmocnienia powołanych przy
gminach
zespołów
interdyscyplinarnych
w rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych
spowodowanych przemocą w rodzinie. Osoby
zainteresowane udziałem zostały zgłoszone na
szkolenie.
· Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
i dwóch pracowników socjalnych ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie wzięli
udział w szkoleniu pn. Prawo w obronie dziecka
zagrożonego przestępstwem.
· przedstawiono Uchwałę NR X/100/15 Rady
Gminy Oświęcim z dnia 26 sierpnia 2015r.
w sprawie wprowadzenia załącznika nr 1 do
Gminnego
Programu
Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie dla Gminy Oświęcim na
lata 2014-2018 uchwalonego Uchwałą Rady
Gminy
Oświęcim
Nr
XLVIII/360/13
z dnia 18 grudnia 2013r. Postanowieniem Rady
Gminy
Oświęcim
wprowadzono
„ Diagnozę przemocy w rodzinie w Gminie
Oświęcim”. Dokument zawiera
analizę
problemu przemocy domowej występującej w
gminie Oświęcim w latach 2012-2014.
Diagnozę opracowano na podstawie danych
statystycznych własnych Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Oświęcimiu oraz
uzyskanych z Sądu Rejonowego w Oświęcimiu,
Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu,
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych,
Zespołu
EkonomicznoAdministracyjnego Szkół
i Przedszkoli
Gminnych w Brzezince, placówek oświatowych
Gminy Oświęcim.
· zapoznano
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
z
przebiegiem
przeprowadzonej w dniu 15 maja 2015.
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Oświęcimiu kontroli Małopolskiego Urzędu
Wojewódzkiego. Kontrola dotyczyła realizacji
w 2014r. zadań z zakresu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
· omówiono zmiany wniesione do Regulaminu
działania
członków
Zespołu
Interdyscyplinarnego
i Grup Roboczych
w Gminie Oświęcim z dnia 26 września 2013r.
Zmiany Regulaminu podjęto w ramach Uchwały
nr 1/2015 Zespołu Interdyscyplinarnego dla

·

·

·

·

Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie z dnia 28 maja 2015r.
członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
przedstawiali
w
formie
sprawozdań
podejmowane
w swoich placówkach,
instytucjach
działania
edukacyjne,
profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie
w trakcie spotkań omawiano przypadki rodzin
zamieszkujących
Gminę
Oświęcim,
w
których
zachodziło
podejrzenie
występowania przemocy w rodzinie,
przedstawiono działania podejmowane przez
GOPS, Policję, oświatę, służbę zdrowia, Gminną
Komisję
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych oraz Zespół Kuratorskiej Służby
Sądowej w zakresie udzielania pomocy
i wsparcia rodzin dotkniętych problemem
przemocy.
Uchwałą
nr
1/2015
Zespołu
Interdyscyplinarnego dla Gminy Oświęcim na
rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie z
dnia 28 maja 2015r. podjęto zmiany
Regulaminu działania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego
i Grup Roboczych
w Gminie Oświęcim z dnia 26 września 2013r.

VIII.

Koszty realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy
Oświęcim w 2015r.

tab.6 Kosztorys działań
L.p.

Zadanie

Działanie

Koszt

Źródło
finansowania

1.

Działania informacyjne

Druk broszur
1.731,84 zł
informacyjnych „Zamiast
Klapsa”, Nasze dzieci

środki własne

i zagrożenia”, „ Nie dla
przemocy.
500,00 zł

środki własne

1.220,00 zł

środki własne

810,40 zł

środki własne

Tworzenie grup
wsparcia dla osób
doświadczających
przemocy w rodzinie

Grupa wsparcia dla ofiar 3.840,00 zł

środki własne

Terapia dla osoby

Indywidualne spotkania

doświadczającej

z terapeutą

Zakup ulotek

profilaktycznych dla
dzieci, młodzieży
Dopalacze. Próbujeszryzykujesz!”,
Pogadanki
w placówkach
oświatowych
2.

Podnoszenie kwalifikacji

Szkolenia dla 3 osób-

w zakresie

członków

przeciwdziałania

Interdyscyplinarnego

Zespołu

przemocy w rodzinie
3.

4.

przemocy w rodzinie

500,00 zł

środki własne

340,55 zł

środki własne

przemocy
5.

Praca Zespołu

Organizacja posiedzeń

Interdyscyplinarnego

Zespołu
Interdyscyplinarnego

Całkowity koszt realizacji programu w 2015r. wyniósł 8.942,39 zł.

Grojec, dnia 13 kwietnia 2016r.
Sporządziła: Joanna Pawela

