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SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU 

PRZECIEWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE ZA 2014 ROK. 

 

Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań realizowanych w ramach Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  oraz działalności  Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Głuchołazach.      

 Problematyka przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest wielowymiarowa                          

w ramach Programu realizowane są zadania mające na celu : 

1. wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;   

2. monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków 

społecznych; 

      3.  uwrażliwienie społeczności lokalnej na przemoc w rodzinie; 

      4.  zwiększenie skuteczności ochrony ofiar i świadków  przemocy w rodzinie; 

      5.podjęcie działań interwencyjnych wobec sprawców przemocy                                                  

.         w rodzinie; 

      6.  usprawnienie przepływu informacji pomiędzy instytucjami i organizacjami;     

          zajmującymi się  problemem przemocy w rodzinie. 

      7.  ujednolicenie procedur postępowania dotyczących pomocy rodzinom  

           dotkniętym przemocą. 

Gminy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  stanowi interdyscyplinarną 

strategię działań na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie 

instytucje i organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie. 

 

 

 



Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.  

Zadanie to obejmuje posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych, 

które w ramach swoich kompetencji  i obowiązków zawodowych    pomagały osobom 

doznającym przemocy oraz członkom ich rodzin.     

 W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz  wejściem w 

życie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty”  oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  na terenie Gminy 

Głuchołazy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny.     

 Powołanie Zespołu nastąpiło na podstawie Zarządzenia Nr 1032-PR.233/2013 

Burmistrza Głuchołaz z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego (powyższe zarządzenie uchyliło wcześniej podjęte zarządzenia. 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą                                  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewniał  Ośrodek Pomocy Społecznej                   

w Głuchołazach. Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego  mieści się w  Ośrodku Pomocy 

Społecznej Al. Jana Pawła II 14, Głuchołazy. Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego 

odbywają się w pomieszczeniach OPS przeznaczonych dla Głuchołaskiego Centrum 

Wolontariatu ul. Kościuszki 33 w Głuchołazach.      

 Funkcję Przewodniczącej Zespołu obejmowała i nadal obejmuje Katarzyna Łojko. 

Zastępcą jest przedstawiciel oświaty- Joanna Dudek.      

 W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:  

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej, 

- Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Policji, 

- oświaty, 

- ochrony zdrowia, 

- organizacji pozarządowych, 

- kuratorzy sądowi. 

 

 

 

 

 



Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego  w związku                                            

z procedurą „Niebieskie karty”:  

 

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony  zdrowia,                

w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie 

zobowiązani byli do realizacji procedury „Niebieska Karta”.  

  procedura „Niebieskie Karty” realizowana była we współpracy wymienionych 

podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej. 

 wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza części „A” 

Niebieska Karta, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia 

procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

Kartę „B” procedury „Niebieska Karta”,  zawierającą pouczenie  o przysługujących   

prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy, którą  wręczano osobie 

doznającej przemocy; 

 Przewodnicząca Zespołu po otrzymaniu formularza „Niebieskie Karta”                                         

w terminie  do 3 dni  zwoływał spotkanie członków zespołu interdyscyplinarnego                   

i członkowie decydowali o powołaniu (lub nie powołaniu) grupy roboczej celem 

udzielenia pomocy rodzinie. Łącznie spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego                   

było 64. 

 do udziału w grupie roboczej zapraszani byli przedstawiciele wskazanych przez 

ustawodawcę instytucji oraz osoba doznająca przemocy celem rozeznania 

indywidualnej sytuacji rodziny, pod kątem przemocy  w rodzinie oraz wypełnienia 

Karty „C” procedury „Niebieska Karta”.  Do końca 2014r. powołano 47  grup 

roboczych ( protokołów ze spotkań grup roboczych do końca roku wpłynęło 225)                      

i do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęły 54  Niebieskie Karty 

  osobę doznającą przemocy zapraszano na posiedzenie grupy roboczej. Biorąc jednak 

pod uwagę jej stan psychiczny  i  bezpieczeństwo zdecydowano w wielu przypadkach 

o rozmowie z jednym przedstawicielem wymienionych służb, którym najczęściej był 



pracownik socjalny. Nieobecność osoby doznającej przemocy nie wstrzymywało  

pracy grupy roboczej; 

 w 24 przypadkach zakończono procedurę Niebieskiej Karty, w tym                                    

w 17 przypadkach z tytułu  uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy  w rodzinie  oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy . W  7 przypadkach procedurę zakończono w związku z brakiem zasadności 

podejmowania działań, zgodnie   z obowiązującymi przepisami;                                               

 zakończenie procedury wymagało udokumentowania (w formie protokołu grupy 

roboczej  podpisanego przez członków) oraz omawiane  było na posiedzeniu Zespołu 

Interdyscyplinarnego (z posiedzenia, którego sporządzano protokół).   

 Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego 

Do zadań Zespołu należało  integrowanie i koordynowanie działań  instytucji zajmujących się 

przemocą poprzez: 

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

 podejmowanie działań w środowisku zagrożonym  przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

 inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

 inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;                        

realizacja zadań  wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta” .  

  Zespół  Interdyscyplinarny nie podejmował działań  i nie inicjował interwencji                         

w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie,  gdyż działaniami tymi zajmowali  się 

członkowie grup roboczych, a podczas prac Zespołu nie zaszła  konieczność ich realizacji.   

 

 

 



Dane statystyczne Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Na podstawie prowadzonej dokumentacji stwierdza się, iż w roku 2014 do Zespołu 

Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie  54   Niebieskie Karty  (założono je dla  47 rodzin).     

Niebieskie Karty zostały założone przez następujące instytucje: 

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – 11                          

- Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych- 4                                      

- Policję- 33                                       

- oświatę- 3                               

- ochronę zdrowia- 3 

 

Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie  przeciwdziałania przemocy                      

w rodzinie.  

W ramach tego zadania kontynuowano   działalność  Punktu Konsultacyjnego dla ofiar 

przemocy, gdzie prowadzono  regularne poradnictwo  psychologiczne,   prawne , socjalne                 

i informacyjne. W 2014r. udzielono łącznie 245 konsultacji, z których skorzystało 148 osób; 

178 porad prawnych , 51 psychologicznych, 16 socjalnych i informacyjnych. W związku                   

z przemocą w rodzinie udzielono 13 porad prawnych oraz 3 konsultacje psychologiczne. 

Ponadto działała  grupa  samopomocowa z elementami psychoedukacji, którą 

ukończyło 9 osób. Od września do listopada 2014r. odbywały się także spotkania grupy 

psychoedukacyjnej. W ramach zajęć osoby uczestniczące korzystały z profesjonalnej pomocy  

psychologicznej, ponadto nabyły praktycznej wiedzy z zakresu radzenia sobie z aktami 

przemocy.           

 Prowadzona była także pomoc psychologiczna dla dzieci z rodzin gdzie występuje 

zjawisko przemocy. W ciagu 37 godzin z pomocy psychologicznej skorzystało 17 dzieci.

 W 2014 r. odbyły się także dwa warsztaty umiejętności wychowawczych dla 

rodziców. Pierwszy „Bez klapsa- jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice 

ukończyło 15 osób. Drugi warsztat rozwijania kompetencji rodzicielskich zakończyło 8 osób. 

Podczas warsztatów rodzice nabyli praktyczne umiejętności radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach wychowawczych bez przemocy.       

 Pracownicy socjalni każdorazowo udzielali informacji o prawach przysługujących 

ofiarom przemocy. Działali również interwencyjnie na zgłoszenia anonimowe, telefoniczne. 



Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

W ramach tego zadania   współpracujemy  z najbliższymi ośrodkami, głownie                                 

z  Specjalistycznym Ośrodkiem Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie.                         

Ochrona ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem. 

Zadanie to, to przede wszystkim zapewnienie osobom doznającym przemocy bezpieczeństwa 

poprzez szybką i skuteczną interwencję służb do tego uprawnionych oraz podjęcie czynności, 

które zabezpieczą ofiarę przemocy przed dalszym jej krzywdzeniem np. odseparowanie osoby 

krzywdzonej od sprawcy przemocy, uniemożliwienie mu korzystania z wspólnie 

zajmowanego mieszkania, wprowadzenie zakazu kontaktowania się i zbliżania do  osoby 

pokrzywdzonej itp.  Praca w grupach roboczych nastawiona była przede wszystkim na 

zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy. Pracownicy socjalni pomagali 

pisać m.in. pozwy do Sądu, składali zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, jak również 

byli świadkami w sprawach sądowych.  

 Szkolenie  osób zajmujących się udzielaniem pomocy rodzinom , w których występuje 

przemoc. 

Aby rodziny, w których występuje przemoc objąć profesjonalną i kompleksową pomocą 

niezbędne jest posiadanie wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Stąd konieczne były i nadal 

są specjalistyczne szkolenia.  W 2014r. Członkowie Zespołu- pani Izabela Kurdziel oraz pani 

Marzena Wróbel brały udział w Studium Pomocy Ofiarom Przemocy w Rodzinie                            

w Warszawie. Przeszkolone osoby zwiększyły swoje kompetencje w zakresie pomocy 

ofiarom przemocy w rodzinie oraz powiększyły grono specjalistów uzyskując certyfikat 

specjalisty   w tym zakresie.         

 W terminie od 25 do 26 czerwca 2014r. przeprowadzono warsztat wypalenia 

zawodowego, w którym uczestniczyło 20 osób. Podczas warsztatu wymieniono 

doświadczenia i spostrzeżenia z punktu widzenia różnych instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. Zacieśniona została także współpraca pomiędzy Policją, 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej a członkami Zespołu Interdyscyplinarnego.  

 W 2014r. przeprowadzono także superwizję    pracy Zespołu Interdyscyplinarnego 

oraz grup roboczych. Omówione zostały indywidualne przypadki, sytuacje problemowe                           

i metody dalszej pracy.         

 Od września do listopada 2014r.przeprowadzono szkolenie dla 90 przedstawicieli 

oświaty z zakresu procedury Niebieskiej Karty. Osoby reprezentujące oświatę poszerzyły 



swoją wiedzę  z zakresu przemocy w rodzinie oraz otrzymali materiały niezbędne podczas 

prowadzenie procedury. Szkolenie prowadziła Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  

– Katarzyna Łojko, Zastępca Zespołu – Joanna Dudek oraz członek zespołu – Marzena 

Wróbel.    

Pomoc dla sprawców przemocy. 

W ramach tego zadania  w siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej udzielano specjalistycznej 

pomocy osobom stosującym przemoc w rodzinie. Zajęcia prowadzone były przez dwie osoby, 

odbywały się zazwyczaj raz w tygodniu w poniedziałki, średnio 3 razy w miesiącu. 

 Na zajęcia wzywane były osoby podejrzane o stosowanie przemocy (osoby pełnoletnie) na 

podstawie założonej Niebieskiej Karty. Na dzień 31 grudnia 2014r. wezwano 53 osoby 

zgłoszone jako stosujące przemoc w rodzinie. Na wezwania zgłosiło się 17 osób. Warto 

zaznaczyć, ze na poradnictwo przychodzą też osoby, które nie są wzywane, są to m.in. 

sprawcy przemocy z lat poprzednich czy też osoby, które nie chcą bądź nie mogą 

uczestniczyć w zajęciach (np. są aktualnie leczone psychiatrycznie). W przypadku 

niezgłoszenia się osób stosujących przemoc na zajęcia wypisywane były kolejne wezwania                   

(2 lub 3).           

 Trudności z jakimi spotykają się prowadzący zajęcia to brak konsekwencji                                         

za nieuczestniczenie w zajęciach.  Zajęcia są formą dobrowolną  i wszystkie osoby, które 

zgłaszają się są o tym informowane. Muszą się także przyznać do faktu stosowania przemocy 

co jest dla nich bardzo trudne. 

Środki finansowe. 

 W 2014r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę 4.300,00zł na obsługę 

organizacyjno - techniczną zespołu interdyscyplinarnego w tym zakup pieczątek , materiałów 

biurowych, kserokopiarki, opłacanie telefonu komórkowego. Ponadto działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie finansowane były z Gminnego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz rządowego programu ograniczania 

przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Projekt „Przemoc                    

w rodzinie- jednym głosem mówimy NIE – edycja 2014 realizowany był przez Gminę 

Głuchołazy po raz trzeci. Otrzymana kwota dotacji wynosiła 31.290,00zł, koszt całkowity 

projektu opiewał na wartość  44.730,00zł. Wkład własny Gminy w kwocie 13.440,00zł 

pokryty został z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych.          



 Z gminnego Programu wydano łącznie 22.059,00zł na działania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie ( Punkt Konsultacyjny, zajęcia dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie, dofinansowanie pomocy psychologicznej dla dzieci). 

Podsumowanie 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Głuchołazy  realizowane były zgodnie z  programem oraz w oparciu o aktualne przepisy 

prawne a także wewnętrzne wytyczne w instytucjach działających na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. Na terenie Gminy  od ponad 4 lat funkcjonuje szeroko rozwinięta sieć 

instytucji zapewniających wszechstronną, profesjonalną pomoc rodzinom dotkniętym 

przemocą domową. Podejmowane są liczne działania profilaktyczne, edukacyjne, 

interwencyjne a decyzje podejmowane podczas spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego 

przyczyniły się do poprawy współpracy między poszczególnymi instytucjami.  

 Należy wspomnieć, że działalność  Zespołu opiera się na pracy wielu osób, często 

poświęcających swój wolny, prywatny czas, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia.                

W naszej pracy pojawia się nadal wiele problemów i utrudnień związanych z organizacją 

pracy, obiegiem dokumentów, zabezpieczeniem danych osobowych. Oprócz samej pomocy 

rodzinom dotkniętym przemocą ciążą na nas obowiązki związane ze sporządzaniem licznych 

sprawozdań, danych statystycznych, archiwizacją dokumentów, prowadzeniem monitoringu 

zjawiska przemocy w Gminie oraz całą obsługą administracyjną. Jest to czasochłonna praca 

wymagająca dużego nakładu pracy i zaangażowania osób działających w Zespole. Osoby 

powołane do pracy w  Zespole zatrudnione są w różnych  jednostkach, gdzie wykonują prace 

w ramach swoich obowiązków służbowych, co powoduje brak czasu na prace administracyjne 

w Zespole. Wszystkie zadania ciążą więc na Przewodniczącej i  Zastępcy. W związku                      

z powyższym uważamy, że niezbędne i konieczne jest zatrudnienie pracownika 

administracyjnego. Utworzenie etatu nadałoby temu zadaniu profesjonalizmu, a osoba, która 

by to robiła przy ścisłej współpracy pozostałych członków oraz instytucji, byłaby 

skuteczniejsza. Przewodniczącą zespołu należy odciążyć od funkcji administracyjnej                 

i  zapewnić  wsparcie merytoryczne. Jeśli system przeciwdziałania przemocy w rodzinie na 

terenie naszej Gminy ma się rozwijać niezbędna jest także inwestycja w kompetencje 

członków zespołu, zapewnienie systematycznej superwizji pomagaczom. Zdarza się, że                    

z różnych powodów proces pomagania nie posuwa się w takim tempie albo nie idzie w takim 

kierunku, jak zakładaliśmy, kreśląc plan pomocy. Chcemy pomagać, ale nie robimy tego 

skutecznie. Stajemy wtedy przed sytuacją, która nas zastanawia, niepokoi, wprawia                        



w poczucie bezradności. Nie wiemy, czy dobrze postępujemy, nie wiemy, jak poradzić sobie 

z trudnością pojawiającą się w pracy z klientem. Potrzebujemy pomocy kogoś, kto jest 

bardziej doświadczony zawodowo, kto nie jest zaangażowany tak jak my w konkretną relację 

pomagania.            

 Wszyscy pracownicy socjalni tutejszego Ośrodka realizują procedurę Niebieskiej 

Karty czasem biorąc na siebie  odpowiedzialność innych grup zawodowych – terapeutów, 

prawników, policjantów, a w systemie  przeciwdziałania przemocy  mamy ściśle określone 

zadania do realizacji, ponieważ stanowimy jedno z ważniejszych ogniw w procesie 

zatrzymywania przemocy. Warto o tym pamiętać , by to ogniwo nie pękło pod naporem 

niemożliwego do udźwignięcia ciężaru.         

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził: K.Łojko, J.Dudek 


