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 Programu Przeciwdziałania Przemocy 
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      Uchwałą Nr VI/62/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2011r. został uchwalony 
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla 
gminy  Wręczyca  Wielka  na  lata  2011  –  2018.  Głównym  celem  Programu  jest  zwiększenie 
skuteczności działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy 
w rodzinie poprzez tworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób 
zagrożonych przemocą.
W 2012r. cel ten był realizowany poprzez:

1) Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Wręczyca 
Wielka,

2) Podnoszenie  poziomu  wiedzy  i  wrażliwości  społecznej  mieszkańców  gminy  na  temat 
zjawiska przemocy,

3) Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczenia zjawiska przemocy w rodzinie na 
terenie gminy,

4) Zapewnienie  kompleksowej  pomocy  rodzinom,  w  których  występuje  przemoc  z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny.

      
         Zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz  
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej 
gminie  zespołu  interdyscyplinarnego  w  celu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie.
        Uchwałą Nr VI/63/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2011r. został określony 
tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy 
Wielkiej oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. W dniu 22 sierpnia 2011r. Zarządzeniem 
Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  22  sierpnia  2011r.  został  powołany  Zespół 
Interdyscyplinarny.  W  skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wchodzą  przedstawiciele  Ośrodka 
Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty, 
ochrony zdrowia,  organizacji  pozarządowych,  kuratorów sądowych.  Zarządzeniem Nr 121/2012 
Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka   z  dnia  01  października  2012r.  wprowadzono  aneks  nr  1  do 
powyższego Zarządzenia dopisując do składu Zespołu Interdyscyplinarnego 2 członków. Obecnie w 
skład Zespołu wchodzi 13 osób. 
       Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie i jest metodą pracy w tym obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji, 
podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. 
    
     
    W 2012r.  zgodnie z Programem realizatorami zadań określonych w Programie był  Gminny 
Ośrodek  Pomocy  Społecznej,  placówki  oświatowe,  Policja,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania 
Problemów  Alkoholowych,  placówki  służby  zdrowia,  Punkt  Konsultacyjny,  Zespół 
Interdyscyplinarny, kuratorzy sądowi.

 
 



I.  Harmonogram wykonanych zadań w ramach 
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w 2012r.

1. Monitorowanie i diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy 
Wręczycka Wielka.

Lp. Zadanie Sposób realizacji
1. Zbieranie  i  uaktualnianie 

informacji  na  temat  skali 
zjawiska  przemocy  w 
rodzinie oraz wypracowanie 
wspólnej  metodologii 
zbierania danych. 

Zbieranie  i  uaktualnianie  informacji  na  temat  skali  zjawiska 
przemocy w rodzinie odbywa się w ramach rejestrów wewnętrznych 
prowadzonych  przez  instytucje  świadczące  pomoc  ofiarom 
przemocy w rodzinie. 

Tworzenie  bazy  danych 
dotyczących  przypadków 
przemocy w rodzinie.

Baza  danych  dotyczących  przypadków  przemocy  w  rodzinie 
tworzona  jest  przez  Zespół  Interdyscyplinarny.  W  2012r. 
odnotowano 100 przypadków przemocy w rodzinie, potwierdzonych 
założeniem „Niebieskiej Karty”.

2. Podnoszenie poziomu wiedzy i wrażliwości  społecznej mieszkańców gminy na temat 
zjawiska przemocy.

Lp. Zadanie Sposób realizacji
1. Upowszechnianie 

informacji  na 
temat przemocy w 
rodzinie,  a  w 
szczególności 
czynników ryzyka, 
możliwości 
przeciwdziałania  i 
ochrony  przed 
przemocą.

1. Udział w  lokalnych i ogólnopolskich kampaniach społecznych na 
temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
W 2012r. gmina uczestniczyła w 2 ogólnopolskich kampaniach społecznych: 
„Zachowaj Trzeźwy Umysł” oraz „Postaw na Rodzinę”.

2.  Rozpowszechnianie i  opracowanie   materiałów informacyjnych 
na temat zjawiska przemocy w rodzinie (plakaty, ulotki, broszury, 
gazetki), w tym zrealizowano:
a)  przy  siedzibie  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  wykonano  i  na 
bieżąco aktualizowano tablicę informacyjną dotyczącą problematyki przemocy 
w  rodzinie,  na  bieżąco  wykładano  ulotki  i  broszury  związane  z  tym 
problemem;
b) w Szkołach:  w Borowem, Bieżeniu, Węglowicach i Kulejach:
- opracowano gazetkę ścienną, na której wyeksponowano materiały dotyczące 
zachowania się dzieci w sytuacjach doświadczenia przemocy, w tym podano 
numery telefonów pod którymi dzieci mogą znaleźć pomoc,
-  na  stronie  internetowej  szkoły w Borowem zamieszczono linki  do strony 
Niebieska Linia.



3.  Dostarczanie  informacji  społeczności  lokalnej  o  instytucjach 
udzielających pomocy i wsparcia osobom doznającym przemocy w 
rodzinie , w tym zrealizowano:
-  podczas  spotkań  na  grupach  roboczych  oraz  na  posiedzeniach  Gminnej 
Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  osoby  i  rodziny 
informowane  są  o  możliwości  skorzystania  z  porad  specjalistów 
przyjmujących  w  Punkcie  Konsultacyjnym  we  Wręczycy  Wielkiej  oraz  w 
poradniach mających swoje siedziby poza tutejszą gminą, 
-  na  stronie  internetowej  GOPS zamieszczone są  linki  do strony Niebieska 
Linia,
- osobom zainteresowanym pracownicy socjalni na bieżąco podają informacje 
o instytucjach udzielających pomocy w zakresie  rozwiązywania  problemów 
związanych z przemocą.

2. Zwiększenie 
dostępności  i 
efektywności 
działań 
profilaktycznych 
dotyczących 
przeciwdziałania 
przemocy  w 
rodzinie 
adresowanych  do 
różnych  grup 
społecznych. 

1.  Spotkania  edukacyjne  dla  rodziców  dotyczące  budowania 
prawidłowych relacji w rodzinie oraz wychowania bez przemocy, w 
tym zrealizowano:
-  w  Zespole  Szkolno  –  Przedszkolnym  w  Kalei  odbyły  się  2  spotkanie 
edukacyjne dla rodziców prowadzone przez psychologa nt.”Jak rozmawiać z 
dziećmi,  aby  nas  słuchały.  Jak  mówić  do  dzieci,  aby  nas  rozumiały”.  W 
spotkaniu udział wzięło 54 rodziców i 2 nauczycieli.
- w Szkole Podstawowej w Kulejach  pogadankę dla 65 dzieci nt.; „Zdrowie i 
higiena to nasza domena” przeprowadziła p. Jolanta Długołęcka. 

2. Dofinansowanie i promocja szkolnych  programów edukacyjno – 
informacyjnych   dla  dzieci,  młodzieży  i  dorosłych  z  zakresu 
psychologii konfliktów, radzenia sobie ze stresem i agresją swoją i 
rówieśników,  asertywności,  mediacji  i  rozwiązywania  problemów 
bez przemocy, w tym zrealizowano:
1) w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej psycholog przeprowadziła:
-  warsztaty pt. „Warsztaty dobrego słowa” - klasy VI Szkoły Podstawowej;
-  warsztaty pt. „Uwierz w siebie” - klasy I Gimnazjum;
- warsztaty nt.: „Radzę sobie” - klasy II Gimnazjum;
- warsztaty „Normy – czy są potrzebne” - klasy III Gimnazjum;

2) W Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej  i  w Węglowicach zrealizowano 
projekt  „Mediacje  szkolne  –  nowy  sposób  przeciwdziałania  agresji  i 
przemocy”.  Celem  projektu  była  promocja  zasad  i  metod  rozwiązywania 
konfliktów rówieśniczych opartych o mediację i dialog. Projekt objął swoim 
zasięgiem całą społeczność szkół oraz rodziców uczniów (wychowawcy klas 
odczytali na zebraniach z rodzicami list o mediacjach). Nauczyciele otrzymali  
drogą  elektroniczną  ćwiczenia,  które  przeprowadzili  w  klasach,  tak  aby 
mediacje, słownictwo do nich i umiejętność wyrażania własnych emocji były 
w szkołach coraz powszechniejsze. Na forum całej szkoły, uczniowie biorący 
udział  w  warsztatach  byli  pasowani  na  Mediatorów  Szkolnych.  W  sumie 
mediatorami szkolnymi zostało 21 uczniów w Zespole Szkół w Węglowicach i 
13 uczniów w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej. Mediacje zostały wpisane 
w statuty szkół jako alternatywny i możliwy do wyboru sposób rozwiązywania 
konfliktów  uczniowskich.  W  Projekcie  udział  wzięło  300  uczniów  i  47 
nauczycieli.

3.  Organizowanie konkursów, w tym zrealizowano:
a) w  Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej zorganizowano konkurs na plakat 
pt.: „Dobre słowo powraca”. W konkursie udział wzięło 25 uczniów.
b) w Szkole Podstawowej w Kulejach zorganizowano:



-  Turniej Piłki Nożnej o Puchar Proboszcza w ramach Dnia bez przemocy. W 
turnieju udział wzięło 60 uczniów, 5 nauczycieli i 2 rodziców;
- konkurs plastyczny pt. „Fair Play” w którym udział wzięło 15 uczniów i 2 
nauczycieli.
c) uczniowie  Zespołu Szkół w Węglowicach wzięli udział w:
-  ogólnopolskim  konkursie  „Bezpieczna  Szkoła  –  Bezpieczny  Uczeń”.  W 
konkursie zaangażowanych było 352 uczniów i 36 nauczycieli;
-  ogólnopolskim  konkursie  „Młodzi  przeciwko  patologiom  społecznym” 
wzięło udział 2 uczniów.

4. Włączanie treści informacji o zagrożeniach płynących z przemocy 
w rodzinie do treści szkolnych programów profilaktycznych, w tym 
zrealizowano:
1) w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej:
-  w ramach realizacji Szkolnego Programu Profilaktyki prowadzono akcję dla 
350  rodziców  i  175  dzieci  dot.  uświadamiania  rodzicom  roli  właściwego 
wzorca w kształtowaniu postaw dzieci i młodzieży.;
-  zrealizowano projekt  nt.:  Podróż na planetę  grzeczności”  w której  udział 
wzięło 18 nauczycieli i 241 uczniów;
- przeprowadzono akcję edukacyjną pt. „Moje życie bez przemocy” w której 
udział wzięło 185 uczniów i 9 nauczycieli.
2) w Szkole Podstawowej w Bieżeniu na lekcjach wychowawczych poruszono 
następujące zagadnienia:
- „Jestem dzieckiem, ale mam prawa”;
- „Kto mi pomaga”;
- „Co to jest agresja”
- „Instytucje, które dbają o bezpieczeństwo”
ponadto  przeprowadzono  zajęcia  edukacyjne  „Nasze  prawa  i  obowiązki”, 
mające  na  celu  przybliżenie  dzieciom  tematu  przemocy  w  rodzinie.  W 
zajęciach udział wzięło 27 uczniów, 3 nauczycieli i 20 rodziców.
3) w Szkole w Kalei:
-  na lekcjach wychowawczych poruszono następujące tematy:
„ Współtworzę normy w grupie i je akceptuję” - 70 uczniów;
„Zapobieganie przejawu nietolerancji i niesprawiedliwości” - 70 uczniów;
„Nabywam  umiejętności  argumentacji  i  obrony  własnego  zdania”  -  70 
uczniów;
- zorganizowano spotkanie z policjantem w którym udział wzięło 195 dzieci i 
15 nauczycieli.
4) w Zespole Szkół w Węglowicach:
- przeprowadzono warsztaty profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów klas 
V i VI pt. „Przemoc i dokuczanie to też oblicza agresji”. W warsztatach udział  
wzięło 63 uczniów i 3 nauczycieli;
-  przeprowadzono warsztaty profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów klas 
IV pt. „Jak radzić sobie ze stresem”. W warsztatach udział wzięło 29 uczniów i  
2 nauczycieli;
-  przeprowadzono warsztaty profilaktyczno - wychowawcze dla uczniów klas 
V pt.  „Sposoby konstruktywnego  wyrażania  złości”.  W warsztatach  udział 
wzięło 30 uczniów i 1 nauczyciel;
- 42 uczniów i 3 nauczycieli  uczestniczyło w wyjeździe do Policyjnej Izby 
Dziecka  w  Częstochowie.  Uczniowie  wysłuchali  pogadanki  na  temat: 
„Odpowiedzialność karna nieletnich”;
- zorganizowano spotkanie z policjantem w którym udział wzięło  333 dzieci i  
36 nauczycieli.
5) w Zespole Szkół w Truskolasach:
-  w projekcie pt. „Przemocy Stop” uczestniczyło 159 uczniów i 3 nauczycieli;
-  Psycholodzy  z  Poradni  Pedagogiczno  –  Psychologicznej  w  Kłobucku 



przeprowadzili  warsztaty  dotyczące  radzenia  sobie  z  agresją,  w  której 
uczestniczyło 150 uczniów i 1 nauczyciel.

5.  Prowadzenie  kampanii  wśród dzieci,   młodzieży  i  dorosłych w 
zakresie  zmniejszenia  oglądania  przemocy  w  telewizji,  grach 
komputerowych w tym:
1) w Zespole Szkół we Wręczycy Wielkiej:
- na lekcjach informatyki prowadzono zajęcia dla 400 dzieci, mające na celu 
uświadomienie  zagrożeń wynikające z niewłaściwego korzystania z internetu. 
2) w Szkole Podstawowej  w Kalei 4 nauczycieli na lekcjach wychowawczych 
przeprowadziło  dla  70  uczniów   pogadankę  nt.:  „Pozytywne  i  negatywne 
strony korzystania z internetu”.
3)  w  Szkole  Podstawowej  w  Kulejach  odbyło  się  spotkanie  37  dzieci  i  3 
nauczycieli  z przedstawicielami Poradni  Pedagogiczno – Psychologicznej  w 
Kłobucku. W trakcie spotkania omówiono zagrożenia płynące z internetu.

3. Zintegrowanie  środowisk  i  działań  na  rzecz  ograniczenia  zjawiska  przemocy  w 
rodzinie na terenie gminy.

Lp. Zadanie Sposób realizacji
1. Tworzenie 

interdyscyplinarne
go  systemu 
przeciwdziałania 
przemocy  w 
rodzinie na terenie 
gminy  Wręczycka 
Wielka.  

1. Uchwałą Nr VI/63/11 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2011r. 
został określony tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego we  Wręczycy Wielkiej  oraz  szczegółowe  warunki  jego 
funkcjonowania.

2. Zarządzeniem Wójta  Gminy Wręczyca  Wielka  z  dnia  22  sierpnia  2011r. 
został  powołany  Zespół  Interdyscyplinarny.  W  skład  Zespołu 
Interdyscyplinarnego weszło 11osób w  tym:  przedstawiciele Ośrodka Pomocy 
Społecznej,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych, 
Policji,  oświaty,  ochrony  zdrowia,  organizacji  pozarządowych,  kuratorów 
sądowych. Zarządzeniem Nr 121/2012 Wójta Gminy Wręczyca Wielka  z dnia 
01 października 2012r. wprowadzono aneks nr 1 do powyższego Zarządzenia 
dopisując do składu Zespołu Interdyscyplinarnego 2 członków. Obecnie w skład 
Zespołu wchodzi 13 osób.

3. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego. 
W 2012r.  Zespół  odbył  cztery posiedzenia,  których celem było wdrożenie i 
nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty” oraz pracą 
grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy rodzinom z 
problemem przemocy.

4.  Prowadzenie  procedury  „Niebieskich  Kart”  w  przypadku 
podejrzenia zaistnienia przemocy w rodzinie.
Procedura  Niebieska  Karta  jest  podstawowym  instrumentem  podejmowania 
interwencji w rodzinie, w której dochodzi do przemocy, przez uprawnionych do 
tego  przedstawicieli  tj.  pracowników  jednostek  organizacyjnych  pomocy 
społecznej,  gminnych  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych, 
Policji,  oświaty  i  ochrony zdrowia.  Podstawą  prawną  interwencji  opartej  o 
„Niebieską Kartę” jest  ustawa o przeciwdziałaniu przemocy,  z dnia 29 lipca 
2005 roku (art.9d)  i   Rozporządzenie  Rady Ministrów w sprawie procedury 
„Niebieskie  Karty”  z  dnia  13  września  2011r.  a  które  weszło  w  życie  18 
października 2011r. 

       W 2012r. do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 100 



„Niebieskich  Kart  A”   oraz   otrzymano  1  zgłoszenie  od  Zespołu 
Interdyscyplinarnego Gminy Opatów o wyjaśnienie sytuacji w środowisku. 95 
„Niebieskich  Kart”  zostało  założonych  przez  Policję,  4  „Niebieskie  Karty” 
założyli pracownicy socjalni GOPS, 1 „Niebieska Karta” założona została przez 
placówkę oświatową. 

W 2012r. procedurę „Niebieskiej Karty” prowadzono w 70 rodzinach, w tym: 
60  rodzin  zostało  objętych  procedurą  w 2012r.  natomiast  sprawy 10  rodzin 
przeszły z  2011r.   W związku z  prowadzonymi  działaniami  grup roboczych 
zakończono procedurę „Niebieskiej Karty” w 55 rodzinach.

5. Działalność grup roboczych:
Grupy  robocze  powoływane  są  do  rozwiązywania  problemu  przemocy  w 
indywidualnych przypadkach. 
Do każdego indywidualnego przypadku powoływana jest grupa robocza licząca 
minimum 3 członków. Skład grupy roboczej ustalany jest zgodnie z potrzebami 
rodziny i przy uwzględnieniu składu rodziny.
W 2012r. odbyło się 129 spotkań grup roboczych na których rozpatrywane były 
sprawy  dotyczące  70  rodzin.  W rodzinach  ze  zdiagnozowanym  problemem 
przemocy, członkowie grup roboczych prowadzili intensywną pracę z osobami 
doznającymi przemocy oraz ze sprawcami przemocy.

Wspieranie  osób 
zajmujących  się 
przeciwdziałaniem 
przemocy  w 
rodzinie  i 
zwiększenie 
profesjonalizmu 
ich działań.

1. Objęcie  specjalistycznym  szkoleniem  przedstawicieli  instytucji 
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W  2012r.  -  4  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wzięło  udział  w 
następujących szkoleniach i konferencjach:
-  1  osoba  (pracownik  socjalny)  po   ukończeniu  Studium  Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie – kurs podstawowy w 2011r. oraz ukończeniu Studium 
Pomocy  Ofiarom  Przemocy  w  Rodzinie  w  2012r.  otrzymała  Certyfikat 
Specjalisty w zakresie  pomocy ofiarom przemocy w rodzinie  wydany przez 
Instytut  Psychologii  Zdrowia  w  Warszawie.  Ponadto  ta  sama  osoba  wzięła 
udział  w  38-  godzinnym  szkoleniu  na  temat   „Program  korekcyjno  – 
edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie wg modelu Duluth” 
- 3 osoby uczestniczyły w 14- godzinnym szkoleniu  dla  członków zespołów 
interdyscyplinarnych i grup roboczych pracujących z rodzinami z problemem 
przemocy  w  rodzinie   zorganizowanym  przez  Państwową  Agencję 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Warszawie.;
- 2 osoby wzięły udział w szkoleniu w Katowicach pt. Lokalne  rozwiązania 
systemowe. Superwizja/Animacja pracy Zespołów interdyscyplinarnych i grup 
roboczych;
-  2  osoby  wzięły  udział  w  szkoleniu  pt.  „Procedura  Niebieska  Karta  –  
zastosowanie w praktyce” organizowanym przez ROPS w Katowicach;
-  1  osoba  uczestniczyła  w  Spotkaniu  Przewodniczących  Zespołów 
Interdyscyplinarnych  z  terenu  województwa  śląskiego  –  zorganizowanym w 
Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu.

4. Zapewnienie  kompleksowej  pomocy  rodzinom,  w  których  występuje  przemoc  z 
uwzględnieniem potrzeb wszystkich członków rodziny.

Lp. Zadanie Sposób realizacji
1. Wczesne 

rozpoznawanie  i 
1.  Wczesna  identyfikacja  przypadków  przemocy  w  rodzinie  oraz 
krzywdzenia dzieci, w tym;



reagowanie  na 
sytuacje, w których 
istnieje  podejrzenie 
występowania 
przemocy  w 
rodzinie  bądź 
zagrożenie 
wystąpienia 
przemocy.

-  w  szkołach  zidentyfikowano  12  przypadków emocjonalnego  krzywdzenia 
dziecka w związku z przemocą w rodzinie.  Dzieci z tych rodzin otrzymały 
wsparcie  pedagoga  szkolnego  i  psychologa.  We  wszystkich  przypadkach 
odbyły  się  rozmowy  z  rodzicami.  W  7  przypadkach  przemoc  ustała. 
Pozostałymi  5  przypadkami  przemocy  w  rodzinie  zajmuje  się  Zespół 
Interdyscyplinarny. 

2 Udzielanie  pomocy 
i  wsparcia  osobom 
doznającym 
przemocy  w 
rodzinie.

1.  Na terenie  gminy funkcjonuje  Punkt  Konsultacyjny,  gdzie  psycholodzy i 
terapeuta  udzielają  również  porad  dla  osób  doznających  przemocy  i  osób 
stosujących przemoc.
Indywidualny kontakt  z  psychologiem lub terapeutą  ma  na  celu  wspieranie 
emocjonalne  w procesie  „wychodzenia  z  przemocy”,  poszerzenie  wiedzy o 
zjawisku przemocy, psychoedukację, terapię.
W 2012r. psycholodzy i terapeuta  udzielili 64 porady dla  osób doznających 
przemocy w rodzinie, oraz 17 porad dla  sprawców przemocy.
2.  W  grupie  wsparcia  uczestniczyło  7  osób  będących  w  sytuacjach 
kryzysowych.
3.   Pracownicy  socjalni  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  udzielają 
poradnictwa  socjalnego  i  w  miarę  możliwości  prawnego  obejmującego 
problemy funkcjonowania rodziny. W 2012r. prowadzono pracę socjalną w 41 
rodzinach,  w  których  istniało  przypuszczenie  występowania  przemocy 
domowej.  W ramach  pracy  socjalnej  pracownicy  socjalni  informują  osoby 
doznające przemocy o przysługującym ich prawach, pomagają w opracowaniu 
wniosku o  zasądzenie  alimentów na  rzecz  dzieci,  informują  o  procedurach 
postępowania w ramach „Niebieskich Kart”. 
Ponadto:

– pomocą finansową objęto 19 rodzin;
–  11 dzieci zostało objętych dożywianiem w szkołach;
– w 1 rodzinie pracę prowadzi asystent rodziny.

Zwiększenie 
skuteczności 
działań 
interwencyjnych 
wobec  osób 
stosujących 
przemoc  w 
rodzinie.

Z informacji uzyskanych z Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej wynika, 
że  prowadzone  było  postępowanie  przygotowawcze  w  sprawach  o 
przestępstwo  z  art.  207  §  1  kodeksu  karnego  w  stosunku  do  14  osób 
podejrzanych o stosowanie  przemocy w rodzinie,  w których funkcjonowała 
procedura  „Niebieskiej  Karty”.  Akta  10  spraw  zostały  przekazane  do 
Prokuratury Rejonowej w Częstochowie, 2 postępowania zostały umorzone, a 
2 postępowania kontynuowane są w 2013r. 

W 39 rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej  Karty” występuje problem 
nadużywania  alkoholu.  32  osoby  będące  sprawcami  przemocy  w  rodzinie 
objęte  były  działaniami  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów 
Alkoholowych,  w  tym:  12  osób  miało  obowiązek  kontynuowania  leczenia 
odwykowego na podstawie postanowienia Sądu Rejonowego w Częstochowie 
z 2010 i  2011r.;  2 sprawy zostały przekazane do lekarzy biegłych;  6 spraw 
zostało umorzonych; 1 sprawę przekazano do Punktu Konsultacyjnego; w 11 
sprawach wystąpiono  do Sądu Rejonowego w Częstochowie o zastosowanie 
przymusowego leczenia odwykowego. 



II. Zestawienie  wydatków  poniesionych  na  działania  związane  z  przeciwdziałaniem 
przemocy w rodzinie w Dziale 852 – Pomoc społeczna; Rozdział 85205 – Zadania w 
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan:   10.200,00 zł                                                
Wykonanie:  10.199,98 zł
w tym:

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 5.700,00 zł

W ramach tych środków zawarta była umowa o dzieło z mediatorem, który realizował w Zespole 
Szkół  we  Wręczycy  Wielkiej  i  Węglowicach  projekt  „  „Mediacje  szkolne  –  nowy  sposób 
przeciwdziałania agresji i przemocy”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 1.020,00 zł

W ramach  powyższej  kwoty  zakupiono  druki,  materiały  biurowe,  art.  spożywcze,  książki  na 
potrzeby Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 1.066,00 zł

Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakwaterowania na czas szkolenia ( 158,00 
zł) oraz na opłacenie przesyłek pocztowych (908,00 zł)

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 1.365,98 zł

W ramach powyższej kwoty pokryto koszty delegacji osób uczestniczących w szkoleniach

§ 4700 – Szkolenia – 1.048,00 zł.

Powyższa kwota została przeznaczona na opłacenie szkoleń dla 3 osób.

Wręczyca Wielka 22 marca 2013r.

                                                                                                                                    Dyrektor
                                                                                                        Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
                                                                                                                          we Wręczycy Wielkiej

                                                                                                                            mgr Janina Kluba


