
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W KOLONOWSKIEM 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI  GMINNEGO 

PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 

PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY 

OFIAR PRZEMOCY  W GMINIE 

KOLONOWSKIE NA LATA 2019-2023                  

ZA ROK 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Ochman 

29.03.2022R. 



Uchwałą Nr V/39/2019 Rady Miejskiej Kolonowskiego z dnia 18 marca 2019r. przyjęty 

został Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar Przemocy    

w Rodzinie w Gminie Kolonowskie na lata 2019-2023 

Celem strategicznym Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar 

przemocy w rodzinie oraz zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy.  

Program adresowany jest do osób i rodzin, które ze względu na przemoc w rodzinie wymagają    

wsparcia społecznego, osób stosujących przemoc w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, 

osób zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży, przedstawicieli instytucji, organizacji 

pozarządowych i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy, 

społeczności lokalnej. 

Celem głównym programu jest zmniejszenie skali i przeciwdziałanie zjawisku przemocy w 

rodzinie i tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 

zagrożonych i stosujących przemoc oraz ochrony ofiar przemocy. 

W 2020r. realizacja programu następowała przez realizację celów szczegółowych:  

Cel 1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie 

W 2021 roku procedurą Niebieskie Karty objętych było 11 rodzin. 

Liczba osób w rodzinach objętych NK – 41 

-w tym dzieci 18 

Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie -31 

W 2021 roku odbyły się 3 posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

-utworzono 10 grup roboczych 

- odbyło się 30 posiedzeń grup roboczych. 

W każdej rodzinie, objętej procedurą NK następuje diagnoza zjawiska przemocy prowadzona 

przez powołane grupy robocze, które zajmują się zbieraniem informacji, oceną realnego 

zagrożenia, weryfikacją zeznań, informowaniem o możliwościach skorzystania z różnych 

form pomocy :psychologicznej, prawnej, socjalnej, medycznej itp. 

Dla każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie w ramach procedury NK opracowany był 

Indywidualny plan pomocy. Sytuacja rodzin dotkniętych przemocą na bieżąco była 

monitorowana przez pracowników socjalnych oraz Policję, a sytuacja małoletnich dzieci 

przez pracowników oświaty. Na bieżąco prowadzone były działania mające zapobiegać 

występowaniu przemocy. 

Placówki oświatowe powyższe działania realizowały min. poprzez: 



• Rozpowszechnianie telefonów zaufania, całodobowa infolinia dla dzieci, 

młodzieży, rodziców oraz nauczycieli „Itaka” – gazetki szkolne, internetowa 

strona szkoły 

• Rozmowy wychowawców, pedagoga i psychologa szkolnego z uczniami oraz 

ich rodzicami w sytuacjach trudnych, udzielanie wsparcia, pomocy,  

•  Prowadzenie działań interwencyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy 

zgodnie z dokumentem (dostępnym również na stronie szkoły): Procedury 

reagowania w przypadku wystąpienia wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń 

fizycznych w szkole. 

• Upowszechnianie wśród rodziców informacji w zakresie możliwości i form 

uzyskania pomocy:   psychologicznej, socjalnej i rodzinnej.  

 

Cel 2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

Każdy sprawca przemocy był poinformowany o możliwości udziału w Programie korekcyjno-

edukacyjnym dla sprawców przemocy oraz o możliwości skorzystania ze wsparcia psychologa, 

w przypadku nadużywania alkoholu sprawcy motywowani byli do podjęcia terapii. 

Udzielano informacji o konsekwencjach stosowania przemocy (ulotki informacyjne) 

 

Cel 3 Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

Sytuacja ofiar przemocy w rodzinie w 2021r.  na bieżąco była monitorowana przez 

Dzielnicowego oraz pracowników socjalnych. W razie konieczności udzielano 

odpowiedniego wsparcia: materialnego, pomocy w postaci pracy socjalnej, pomocy prawnej 

oraz wsparcia psychologicznego, edukowano w zakresie przysługujących praw i możliwości 

uzyskania pomocy. 

Wszystkie osoby dotknięte przemocą oraz ich dzieci mogły skorzystać ze wsparcia 

psychologa w  ramach Punktu Konsultacyjnego. 

        Podejmowanie działań interwencyjnych w ramach procedury „Niebieska Karta”               

następowało w każdej sytuacji, która tego wymagała. Wszystkie przypadki występowania 

przemocy w rodzinach, w których ofiarami lub świadkami przemocy  były dzieci kierowane 

były do Sądu Rodzinnego. Informacja o stosowaniu przemocy do Policji lub Prokuratury była 

przekazywana w przypadku ustalenia zasadności takiego działania  przez grupy robocze. 

Placówki oświatowe działania w wymienionym zakresie prowadziły poprzez 



• Prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki w zakresie agresji i przemocy poprzez 

organizację zajęć z wychowawcami, spotkań indywidualnych i dyscyplinujących z 

pedagogiem szkolnym ,psychologiem,  realizacje programów profilaktycznych  a także 

rozwijanie pozytywnych relacji społecznych między uczniami, wzmacnianie zachowań  

prospołecznych. 

• informacje na tablicy ogłoszeń o bezpłatnej, całodobowej infolinii dla dzieci, młodzieży, 

rodziców i pedagogów w sprawie profesjonalnej pomocy doświadczonych psychologów 

• rozpoznawanie sytuacji uczniów zagrożonych moralnie, niedostosowanych społecznie z 

rodzin alkoholowych, kryminogennych, niewydolnych wychowawczo, 

Cel 4. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z 

przemocą w rodzinie. 

Podnoszenie wiedzy  społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

w 2021 roku prowadzono  poprzez : 

-zamieszczanie informacji na stronie internetowej, tablicach ogłoszeń MGOPS, placówek 

oświatowych, 

-rozpowszechnianie ulotek, materiałów informacyjno-edukacyjnych 

-podnoszenie tematyki przeciwdziałania przemocy na imprezach kulturalnych, imprezach 

rekreacyjnych i integracyjnych prowadzonych przez BiCEK, placówki Oświatowe, 

-organizowanie pogadanek uczniów z przedstawicielami Policji, 

 

Cel 5. Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności 

podejmowanych działań. 

Powyższe  działania w 2021r. realizowano poprzez:  bieżące szkolenie  nauczycieli oraz 

pracowników MGOPS z zakresu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Poprzez realizację powyższych działań   możliwe było min:  
 
- Świadczenie kompleksowej pomocy dla osób doświadczających przemocy oraz świadków 

przemocy w rodzinie. 
 
- Zwiększenie dostępności profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego 

zarówno dla osób doznających przemocy w rodzinie, jak dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 
 



- Zwiększenie poziomu wiedzy osób stosujących przemoc na temat skutków prawno-

moralnych przemocy w rodzinie. 
  
- Nabycie przez dzieci i młodzież umiejętności i wiedzy na temat podstawowych zasad 

przeciwdziałania przemocy. 
  
- Zwiększenie efektywności pracy pracowników służb i instytucji udzielających pomocy  

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

  
 

 

 

 

 


