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Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Kolonowskiem.  Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa. 

W ramach Gminnego Programu realizowane były  następujące zadania: 

1. Profilaktyka i edukacja społeczna mająca na celu poszerzenie wiedzy mieszkańców 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz poprawa jakości działań 

profilaktycznych. 

W  ramach zadań edukacyjnych i profilaktycznych rozprowadzane były wśród mieszkańców 

oraz na tablicach ogłoszeń broszury informacyjne dotyczące zjawiska przemocy oraz 

możliwościach skorzystania z różnych form pomocy i wsparcia. Na stronie internetowej urzędu 

oraz OPS  umieszczone były informacje o możliwości skorzystania z pomocy psychologa w 

ramach Punktu Konsultacyjnego oraz o działalności Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z organizacjami pozarządowymi w szczególności z 

Caritas w zakresie diagnozowania zjawiska przemocy w rodzinie oraz udzielania pomocy 

ofiarom przemocy. 

Placówki oświatowe z terenu gminy organizowały spotkania z policjantem, ze specjalistami z 

poradni psychologiczno-pedagogicznej, z psychologiem i pedagogiem oraz kuratorem 

sądowym. Organizowały zajęcia wychowawczo profilaktyczne, na których uczniowie nabywali 

umiejętności mówienia NIE, reagowania na zagrożenia i przemoc, rozwiązywania konfliktów 

z rówieśnikami, pozbywania się i odreagowywania złości. Ponadto 12 dzieci z terenu Gminy 

uczestniczyło w koloniach z programem profilaktycznym we Władysławowie nad morzem  

W ramach Punktu Konsultacyjnego odbywały się spotkania indywidualne psychologa z 

ofiarami oraz sprawcami przemocy. Spotkania te odbywały się 2 razy w miesiącu po 7 godzin 

w Urzędzie Miasta i Gminy oraz   1 raz w m-cu w każdej szkole z terenu gminy Kolonowskie.  

Konsultacje trwały od miesiąca stycznia do grudnia 2018roku.  Tematy, które były najczęściej 

poruszane w trakcie spotkań to:  

• uzależnienia – alkohol, narkotyki, komputer, Internet;  

•  współuzależnienie – najczęściej była to praca ze współmałżonkami osób 

uzależnionych, a także z ich dziećmi;  

• przemoc – w spotkaniach najczęściej uczestniczyły ofiary przemocy, rzadziej 

sprawcy;  
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• trudności wychowawcze – poruszano problemy sprawiane przez dzieci w różnym 

wieku, od dzieci przedszkolnych do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. W 

spotkaniach uczestniczyli  rodzice z dziećmi lub same dzieci w szkołach. 

• sytuacje kryzysowe – trudności życiowe,  strata bliskiej osoby, rozpad rodziny, ciężka 

choroba w rodzinie.  

•  terapia rodzinna i terapia par. 

•  porady psychologiczne – spotkania jednorazowe.  

 

W spotkaniach indywidualnych uczestniczyły osoby dorosłe, młodzież i dzieci. Ogółem w 

spotkaniach z psychologiem uczestniczyły 23 osoby dotknięte przemocą w rodzinie . Znaczna  

cześć osób uczestniczyła w terapii w sposób ciągły, kontynuując spotkania przez kilka 

tygodni. Sporadycznie zdarzało się, że osoby korzystały tylko z jednorazowych porad 

psychologicznych. Zajęcia cieszyły się dużą popularnością i przynosiły zamierzony efekt. 

Osoby kierowane na terapię przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej, lub zgłaszające 

się samodzielnie w większości przypadków były podatne na oddziaływania terapeutyczne, 

wcielając w życie proponowane ustalenia. Przekładało się to tym samym na poprawę jakości 

ich funkcjonowania.  

 

 2. Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez rozwój 

infrastruktury służącej udzielaniu pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie. 

Celem zadania jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobom doznającym 

przemocy poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego uprawnionych oraz podjęcie 

czynności, które zabezpieczą ofiarę przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem. 

Zarządzeniem Burmistrza Kolonowskiego z dnia 22 lipca 2015r. powołany został 

Zespół Interdyscyplinarny. W skład Zespołu wchodzi 10 osób ( przedstawiciele OPS, Policji, 

Kurator Sądowy, Przedstawiciele Oświaty, Przedstawiciel Ochrony Zdrowia i Organizacji 

Pozarządowej). Zadaniem Zespołu jest koordynowanie działań mających na celu 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W 2018 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Zespół powołał 14 grup roboczych w celu rozwiązywania problemów 

związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. W 2018r. 

powołane grupy miały 37 posiedzeń. Istnieje ścisła współpraca podmiotów odpowiedzialnych 

za przeciwdziałanie przemocy zakresie udzielania pomocy i ochrony ofiar przemocy. 
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Podejmowane są liczne działania profilaktyczne, edukacyjne, interwencyjne, a decyzje 

podejmowane podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego przyczyniają się do poprawy 

współpracy między poszczególnymi instytucjami. Współpraca przedstawicieli instytucji 

działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czyli podejmowanie przez nich 

interdyscyplinarnej pracy, ma wiele zalet np.: przepływ informacji między członkami zespołu 

i grup roboczych, skoordynowanie działań na rzecz pomocy danej rodzinie, poszerzenie wiedzy 

na temat sytuacji rodziny. Dzięki wspólnemu podejmowaniu działań pomocowych, pomoc jest 

skuteczniejsza. Wspólne ustalenie rozwiązań nie obarcza pojedynczych osób oraz jest źródłem 

większej ilości pomysłów na strategię działania. Dzięki współpracy specjalistów możliwe jest 

uzupełnienie wiedzy na temat możliwości działania danej instytucji. Wybór strategii 

rozwiązania danego problemu jest kompleksowy. W związku ze stosowaniem przemocy 

skierowano 2 wnioski do Prokuratury, 3 wnioski do Sądu i 3 do Policji w związku z 

podejrzeniem o popełnienie przestępstwa. Pomocą Zespołu objętych zostało 14 rodzin 

dotkniętych przemocą w rodzinie. Ofiarom przemocy, jak i sprawcom oferowano pomoc 

psychologa – 23 osoby  oraz pomoc prawną – 4 osoby i w postaci pracy socjalnej – 10 osób. 

  W 2018r. nie odebrano z żadnej rodziny dzieci w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia 

lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. 

 3. Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie oraz reagowanie na 

stosowanie przemocy w rodzinie. 

Na tablicy ogłoszeń umieszczane są informacje dotyczące możliwości skorzystania z 

programów terapeutycznych przez sprawców przemocy. Osoby stosujące przemoc  na bieżąco 

są informowane przez grupę roboczą o możliwości skorzystania z programu korekcyjnego dla 

sprawców przemocy realizowanego przez PCPR. W 2018r. żaden sprawca przemocy nie 

uczestniczył w programie. 

W 2018r. założono 14 „Niebieskich Kart”. Informacje dotyczące stosowanie przemocy 

przekazane zostały przez Zespół Interdyscyplinarny do Policji, Sądu  w związku z 

podejrzeniem możliwości popełnienia przestępstwa. W  2018r. zakończono procedurę 

„Niebieskiej Karty” w 9 rodzinach w związku z ustaniem przemocy w rodzinie.  Rodziny 

dotknięte przemocą jak i sprawcy monitorowani są przez pracowników socjalnych oraz Policję, 

a w niektórych przypadkach również przez kuratora sądowego. 

Jeden sprawca przemocy był objęty programem terapeutycznym przez psychologa 

zatrudnionego w Punkcie Konsultacyjnym.  
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 4. Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z 

zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego  i grup roboczych w swojej pracy spotykają się z 

problemami przemocy w rodzinie, które często są przyczyną lub skutkiem innych złożonych 

trudności, jakich rodzina doświadcza. W wielu rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty 

występuje problem uzależnienia od alkoholu - najczęściej osób, wobec których zaszło 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. Praca z w/w osobami jest niezwykle trudna z uwagi 

na to, że odmawiają oni współpracy, nie przejawiają inicjatywy do podjęcia leczenia lub 

podejmują je – jednak bezskutecznie. Biorąc pod uwagę powyższe, w pracy zespołu i grup 

roboczych niezbędne jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych, gdyż bez niego członkowie 

nie byliby w stanie skutecznie i profesjonalnie zapobiegać i przeciwdziałać przemocy. 

W 2018roku  pracownicy socjalni uczestniczyli  szkoleniu „ Superwizja  w zakresie 

przeciwdziałania przemocy” oraz w szkoleniu z zakresu praw, sytuacji oraz potrzeb osób 

pokrzywdzonych przestępstwem oraz zapobiegania przestępczości. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego  i pracownicy socjalni uczestniczyli w „Szkoleniu dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego-wybrane zagadnienia” mieli również możliwość korzystania z 

konsultacji w wsparcia psychologa. 

 

 

 

 

 

 

 

 


