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Sprawozdanie z realizacji Gminnego  Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  za 2017 rok. 
 

Podstawowe założenia procedury „Niebieskie Karty” oraz zobowiązanie do jej 

prowadzenia zostały uregulowane w Ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o Przeciwdziałaniu 

Przemocy w Rodzinie (Dz. U. 2015.1390 z dnia 2015.09.15) oraz Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 13 września 2011 roku dotyczącego formularzy „Niebieska Karta”. Poza 

treścią ustawy o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie oraz Rozporządzeniu, do podstaw 

prawnych realizacji procedury „Niebieskie Karty” należy zaliczyć przepisy regulujące 

funkcjonowanie poszczególnych służb zobowiązanych do realizacji procedury. 

Przedstawiciele podmiotów biorących udział w procedurze wykonują zadania w ramach 

swoich obowiązków służbowych, działając na podstawie aktów prawnych takich jak: 

• Ustawa o Policji, 

• Ustawa o Pomocy Społecznej, 

• Ustawa o Systemie Oświaty, 

• Ustawa o Zawodach Lekarza, 

• Ustawa o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi. 

Głównymi celami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest: 

1. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Rząśnik. 

2. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób stosujących przemoc. 

3. Zwiększenie pomocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zespół interdyscyplinarny został powołany zarządzeniem wójta. Zgodnie z regulaminem 

organizacyjnym Zespołu Interdyscyplinarnego obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 r.  

wchodziło 15 osób. W  ramach procedury „Niebieskie Karty” Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego każdorazowo powołuje grupę roboczą adekwatną do danej sytuacji , która 

opracowuje plan pomocy rodzinie. Podczas realizacji procedury „Niebieskie Karty” pracownik 

socjalny oraz dzielnicowy prowadzą systematyczny monitoring danej rodziny w której 

dochodzi do przemocy.  

Osoby, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie kierowane są na 

grupy korekcyjno – edukacyjne w celu uzyskania informacji na temat przemocy w rodzinie 

oraz konsultację psychologiczną.  Z pomocy psychologicznej korzystają też osoby dotknięte 

przemocą,  w większości przypadków są to kobiety. Jeżeli podczas spotkań grup roboczych 

zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przemoc połączona jest z nadużywaniem alkoholu, 

wówczas do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych kierowany jest 

wniosek w celu podjęcia działań dotyczących zobowiązania do leczenia w przypadku 

uzależnienia od alkoholu. 

W przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że w rodzinie dochodzi do przemocy, 

podmioty zobowiązane są do powiadomienia organów ścigania (Prokuratura i Policja) z urzędu. 

 Po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy w rodzinie oraz stwierdzeniu, że 

przemoc ustała lub w przypadku rozstrzygnięcia o braku przesłanek do prowadzenia procedury, 

następuje jej zakończenie. 

  

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przedstawia się następująco: 

• liczba procedur „Niebieskie Karty” kontynuowanych z poprzednich okresów 

wynosi 10, 
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• do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w 2017 roku wpłynęło 18 

Niebieskich Kart, które zostały założone przez przedstawicieli poszczególnych 

podmiotów: 

 Jednostki Organizacyjne Pomocy Społecznej –3, 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 0, 

 Policja – 14, 

 Oświata – 0, 

 Ochrona Zdrowia – 1. 

• liczba sporządzonych przez grupę roboczą Niebieskich Kart C (z osoba 

doznającą przemocy) w 2017 roku wyniosła 16, 

• liczba sporządzonych przez grupę roboczą Niebieskich Kart D (z osobą 

stosującą przemoc) w 2017 roku wyniosła 11, 

• liczba sporządzonych przez grupę roboczą indywidualnych  planów pomocy 

rodzinie w 2016 roku wyniosła 18. 

W 2017 roku w Urzędzie Gminy w Rząśniku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu 

Interdyscyplinarnego. W ramach funkcjonującego zespołu liczba wszystkich spotkań grup 

roboczych w ubiegłym roku wyniosła 70.   

W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny/ grupa robocza zakończyła 24 

Niebieskie Karty w tym: 

• 17 na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego 

planu działania, 

• 7 na skutek braku zasadności podejmowanych działań. 

W ubiegłym roku na spotkaniach grup roboczych podjęto następujące działania: 

• Skierowano 7 osób stosujących przemoc na Gminną Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, 

• Skierowano 6 osób na grupę korekcyjno – edukacyjną do Gminnego Punktu 

Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie , 

• 10 osób doznających przemocy i stosujących  przemoc skierowano do 

psychologa. 

 

Z przedstawionych sprawozdań podmiotów należących do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wynika, że realizowane były działania mające na celu zmniejszenie skali 

zjawiska przemocy domowej poprzez szereg działań wpisanych w założenia Gminnego 

Programu. Na bieżąco podmioty prowadziły edukację środowiska lokalnego, udzielano 

wsparcia oraz porad, przyjmowano zgłoszenia o zaistnieniu zjawiska przemocy. W szkołach 

nauczyciele systematycznie diagnozowali problem przemocy w rodzinie, obserwując 

zachowania uczniów i przeprowadzając z nimi rozmowy. 

W celu ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz podniesieniu poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat 

przemocy domowej zostały przygotowane i udostępnione materiały o charakterze edukacyjnym 

i informacyjnym takie jak ulotki, broszury oraz plakaty. 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 r. zrealizował projekt pn. „Świadomi i 

Otwarci” współfinansowany przez Ministerstwo Pracy Rodziny i Polityki Społecznej, który 

zwiększył jakość   i dostępność usług świadczonych na rzecz osób zagrożonych i doznających 

przemocy  w rodzinie. W ramach projektu podjęte zostały następujące działania: 

1. Odbyły się dwie konferencje: rozpoczynająca i kończąca projekt, w których 

uczestniczyły podmioty zaangażowane w procedurę Niebieskie Karty, min. 

przedstawiciele oświaty, policji, służby zdrowia, a także uczniowie oraz 

społeczność lokalna. 
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2. Uruchomiono e-mailowe porady i konsultacje dotyczących przeciwdziałania 

przemocy domowej. Porady udzielane były przez pracowników GOPS i miały 

charakter informacyjny. 

3. Utworzona została grupa wsparcia dla osób doznających przemocy, mająca na celu 

zwiększenie świadomości o przysługujących prawach, wzrost poczucia własnej 

wartości i kompetencji społecznych osób doświadczających przemocy domowej. 

Spotkania były dwa razy w miesiącu po 3 godziny dydaktyczne od czerwca do 

grudnia 2017 roku. 

4. Przeprowadzone zostały indywidualne konsultacje w formie dyżurów 

psychologicznych dla osób doświadczających i stosujących przemoc, które 

odbywały się dwa razy w miesiącu po 3 godziny dydaktyczne od czerwca do grudnia 

2017 roku. Konsultacje poprowadzone były przez psychologa z Poradni 

Psychologiczno- Pedagogicznej w Wyszkowie. 

5. Opracowano Gminny Raport zjawiska przemocy domowej. Przygotowany on został 

na podstawie anonimowych badań ankietowych w formie pytań zamkniętych 

zebranych w szkołach i środowisku lokalnym. Łącznie uzyskano 390 poprawnie 

wypełnionych ankiet w tym  227 przeprowadzonych z osobami dorosłymi i 163           

z młodzieżą w wieku gimnazjalnym. Raport umieszczony został na stronie 

internetowej GOPSU w Rząśniku. 

6. W ramach podnoszenia umiejętności oraz doskonalenia kadry, osoby należące do 

Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych, uczestniczyli w szkoleniu, 

pn:„Diagnostyczne umiejętności w pracy z dziećmi oraz osobami 

doświadczającymi  i stosującymi przemoc domową. Rozpoznawanie i interwencja 

w przypadku przemocy wobec dziecka”. 6 godzin dydaktycznych. Dla osób 

chętnych zaangażowanych w działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 

przeprowadzona została superwizja grupowa. Łącznie odbyło się 6 spotkań po 2 

godziny.  

7. Odbyły się 4 warsztaty dla rodziców z zakresu budowania prawidłowych relacji , 

zajęcia rozwijające umiejętności opiekuńczo- wychowawcze i podniesienie 

świadomości z zakresu funkcjonowania rodziny, wdrażanie prawidłowych wzorców 

rodzicielskich. Zajęcia trwały po 6 godzin dydaktycznych. 

8. Zorganizowano 2 wyjazdy dla podopiecznych GOPS mające na celu integrację 

członków rodzin, rozmowy, otwarcie się na nawiązanie nowych kontaktów oraz 

alternatywne formy spędzania wolnego czasu. Dla osób zagrożonych i uwikłanych 

w przemoc, z tej formy spędzania wolnego czasu skorzystało łącznie 100 osób. 

- Wyjazd do Parku linowego w Deskurowie, ognisko wspólne śpiewanie piosenek, 

tańce, pieczenie kiełbasek oraz konkursy i zabawy. Wystawa prac przygotowanych 

przez dzieci o tematyce „Ja i moja rodzina”. 

- Wyjazd do Parku Edukacji i Rozrywki „Farma Iluzji” Trojanów, połączony                    

z pogadanką mającą na celu zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej 

zagrożeń płynących z przemocy oraz zapobieganie powielaniu złych wzorców 

rodzinnych na rzecz wdrażania prawidłowych metod wychowawczych i postaw 

rodzicielskich. 

Wszystkie działania podmiotów wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego 

prowadzone są w ramach obowiązków służbowych. 

 


