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Wręczyca Wielka 22 marca  2021r.

1



    Podstawowymi aktami prawnymi odnoszącymi się do sytuacji osób doświadczających przemocy
w  rodzinie  oraz  określającymi  zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  dla
organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020 przyjęty uchwałą
Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020.

         Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań
własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w tym:
1)  opracowanie  i  realizacja  gminnego  programu  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie;
2)  prowadzenie  poradnictwa i  interwencji  w zakresie  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  w
szczególności poprzez działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych
kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie;
3) zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia;
4) tworzenie zespołów interdyscyplinarnych.
 
       W Gminie Wręczyca Wielka zadania te są wykonywane m.in. poprzez realizację zapisów
Uchwały  Nr  III/27/18  Rady  Gminy  Wręczyca  Wielka  z  dnia  28  grudnia  2018r.  w  sprawie
uchwalenia  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie  w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023. 
Głównym  celem  Programu  jest  zwiększenie  skuteczności  działań  na  rzecz  przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Wręczyca Wielka.
Dla  poszczególnych  celów  zostały  przypisane  działania,  które  zaplanowano,  uwzględniając
możliwości finansowo – organizacyjne gminy Wręczyca Wielka. 

W 2020 r.  realizatorami zadań określonych w Programie był Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej,
Zespół Interdyscyplinarny, Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policja,
Szkoły  i  przedszkola,  Placówki  służby  zdrowia,  Punkt  Konsultacyjny  ds.  Uzależnień  oraz
Przeciwdziałania Przemocy. Monitorowanie realizacji zadań prowadził Gminny Ośrodek Pomocy
Społecznej we Wręczycy Wielkiej.

1. Obszar: Profilaktyka i edukacja społeczna

Cel:  Uwrażliwienie społeczności lokalnej  i  zwiększenie świadomości  społecznej na problem
przemocy w rodzinie.
Rozwój oddziaływań profilaktycznych i edukacyjnych w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Działania:  
Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Wręczyca Wielka na temat
zjawiska przemocy w rodzinie w celu zmiany postrzegania przez nich problemu przemocy w
rodzinie

Realizacja:

1) Rozpowszechnianie informacji na temat instytucji pomocowych.
Systematyczne  pogłębianie  wiedzy  na  temat  zjawiska  przemocy  poprzez  edukację  dzieci,
młodzieży  i  dorosłych,  pozwala  na  niwelowanie  mitów  i  stereotypów  dotyczących  przemocy
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poprzez  podejmowanie  działań,  które  mają  znaczący  wpływ  na  zmianę  obyczajów  i  postaw
usprawiedliwiających stosowanie przemocy.
Działania informacyjne i edukacyjne dla społeczności lokalnej prowadzone były na bieżąco:
-  podczas  spotkań  na  grupach  roboczych  osoby  i  rodziny  informowane  były  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  oraz  innych
instytucji udzielających pomocy związanej z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie,
-  osobom zainteresowanym pracownicy socjalni  na  bieżąco podawali  informacje  o instytucjach
udzielających pomocy w zakresie rozwiązywania problemów związanych z przemocą.

2)  Realizacja  programów  profilaktycznych  i  edukacyjnych  w  placówkach  oświatowych
wszystkich szczebli z zakresu rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie
z agresją i stresem
 
System  oświaty  zapewnia  dzieciom  i  młodzieży  m.in.  możliwość  korzystania  z  pomocy
psychologiczno-pedagogicznej. Realizacja zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej
jest  jedną  z  podstawowych  form  działalności  dydaktyczno-wychowawczej  przedszkola/szkoły.
Udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem/uczniem, a także w formie: zajęć rozwijających
uzdolnienia,  zajęć  specjalistycznych  (korekcyjno-kompensacyjnych,  logopedycznych,
rozwijających  kompetencje  emocjonalno-społeczne  oraz  innych  zajęć  o  charakterze
terapeutycznym).  Zapewnienie  uczniom  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  adekwatnej  do
rozpoznanych potrzeb w tym zakresie, należy do kompetencji dyrektora przedszkola/szkoły, który
w  porozumieniu  z  organem  prowadzącym  podejmuje  decyzje  m.in.  dotyczące  zatrudnienia
nauczycieli i specjalistów wykonujących zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
w szczególności psychologów, pedagogów, logopedów, ustala formy udzielania tej pomocy, okres
ich  udzielania  oraz  wymiar  godzin,  w którym poszczególne  formy będą  realizowane  z  danym
dzieckiem/uczniem. 
W celu  zwiększenia  dostępności  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla  uczniów,  Minister
Edukacji Narodowej określił w formie rozporządzenia wykaz zajęć prowadzonych bezpośrednio z
uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz m.in. przez pedagogów, psychologów, logopedów,
terapeutów pedagogicznych  w przedszkolach i szkołach. Profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu
problemów  edukacyjno-wychowawczych,  prowadzenie  działań  m.in.  diagnostycznych,
terapeutycznych oferowane jest także przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które udzielają
bezpośredniej pomocy uczniom oraz rodzicom. 
W 2020 roku  ze względu na wystąpienie epidemii zrealizowano zajęcia i warsztaty:

Lp. Działania Sposób realizacji 

1. Realizacja programów
profilaktycznych i edukacyjnych
w placówkach oświatowych
wszystkich szczebli z zakresu
rozwiązywania konfliktów bez
użycia przemocy, radzenia sobie
z agresją i stresem, w tym:
- organizacja warsztatów,
pogadanek,  programów
profilaktycznych,  spektakli,
konkursów, 
- realizacja godzin do

Szkoła Podstawowa we Wręczycy Wielkiej:
1.  W dniu  28.10.2020  r.  w  szkole  odbyły  się   warsztaty
profilaktyczno  –  edukacyjne  dla  klas  VIc  i  VIIb   pt.
„Przemoc  werbalna,  czyli  o  krzywdzącej  sile  słów”  w
których udział wzięło 35 uczniów i 4 nauczycieli. 
2. Psycholog szkolny przeprowadził warsztaty na temat:
-  „Asertywność – jak umiejętnie wyrażać swoje zdanie” –
20 uczniów i 2 nauczycieli;
-   „Stres,  jak  sobie  z  nim  radzić”  –  68  uczniów  i  4
nauczycieli;
- „Zasady komunikacji w grupie rówieśniczej” – 34 uczniów
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dyspozycji wychowawcy
klasowego na temat przemocy
w  rodzinie,  przemocy
rówieśniczej, cyberprzemocy
-  realizacja  programów
edukacyjnych  dla  dzieci  i
młodzieży  na  temat  wyrażania
uczuć, asertywności, komunikacji,
mediacji,   rozwiązywania
problemów bez przemocy  oraz z
zakresu cyberprzemocy.

i i 3 nauczycieli;
-  „Jak  zwracać  się  z  szacunkiem do  osób  starszych  i  do
siebie nawzajem” – 34 uczniów i 3 nauczycieli;
- „Tworzymy zespół” – 32 uczniów i 3 nauczycieli;
-  „Tolerancja  i  wzajemna  akceptacja”  –  9  uczniów  i  4
nauczycieli;
3. Pedagog szkolny przeprowadził warsztaty na temat:
-  „Nie  hejtuj  –  bądź  przyjacielem”  dla  18  uczniów  i  2
nauczycieli.

Szkoła Podstawowa w Węglowicach:
Przeprowadzono konkurs plastyczny pt. „Stop Agresji”,  w
którym udział wzięło 11 uczniów.
Przeprowadzono warsztaty
- „Mój przyjaciel” – 11 uczniów, 2 nauczycieli; 
-  „Konflikty  są  częścią  naszego  życia”  –  11  uczniów,  2
nauczycieli;
oraz prelekcję na temat agresji dla 11 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Bieżeniu:
Zrealizowano konkurs plastyczno – literacki  „Na planecie
życzliwości”, w którym udział wzięło 79 uczniów.

Szkoła Podstawowa w Borowem:

Zrealizowano warsztaty:
- „Różne oblicza przemocy” – 11 uczniów, 1 nauczyciel;
- „Cyberprzemoc” – 11 uczniów, 1 nauczyciel.
Przeprowadzono  pogadankę  w  klasie  VII  na  temat
„Młodzieżowy telefon zaufania”.

Zespół Szkolno – Przedszkolny w Kalei:
Przeprowadzono  cykl  szkoleń  dla  Rady  Pedagogicznej,
rodziców i uczniów, w tym:
1.  „Kształtowanie  kompetencji  społecznych  w  zakresie
rozwiązywania  konfliktów  i  budowania  relacji”  –  34
nauczycieli;
2.  „Cyberprzemoc?  Wiem  jak  powiedzieć!  Czyli  jak
skutecznie  poradzić  sobie  ze  zjawiskiem  przemocy
internetowej wśród dzieci i młodzieży” – 34 nauczycieli;
3.  „Przeciwdziałanie  depresji  u  dzieci  i  młodzieży”  –  34
nauczycieli;
4. „Problemy dorastającej młodzieży: uzależnienia, agresja,
stres” – 94 rodziców;
5.  „Już  wiem co  zrobić”  –  zajęcia  profilaktyczne  dla  67
dzieci w wielu 6 – 8 lat z zakresu zapobiegania przemocy;
6.  „Przemoc i  agresja  – Stop Agresji!!!  -  Rozwiązywanie
konfliktów bez przemocy” – 94 uczniów.
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2. Realizacja programów 
rekomendowanych

 Realizacja programu „Przyjaciele Zippiego”
Program  „Przyjaciele  Zippiego”  to  międzynarodowy
program promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku
5-9 lat.
Celem  programu  jest  promocja  zdrowia  psychicznego
poprzez wyposażenie dzieci w wieku 5-9 lat w podstawowe
umiejętności radzenia sobie z problemami, trudnościami, ze
zmianą i stratą, a także rozwój umiejętności wymyślania i
wykorzystywania  strategii  (które  nikogo  nie  krzywdzą)
pomocnych  w sytuacjach  trudnych,  stresowych,  zmiany  i
straty.
Na terenie gminy program realizowany m. in.był w:
-  Przedszkolu  z  Oddziałem  Integracyjnym  we  Wręczycy
Wielkiej,
- w Przedszkolu w Kalei, Kulejach, Bieżeniu,
- Szkole Podstawowej w Truskolasach.

2. Obszar: Ochrona i pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Cel: Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia osób dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Działania:
Zwiększanie  dostępności  do  istniejących  podmiotów  udzielających  pomocy  osobom
doznającym przemocy rodzinie

Realizacja:

1)  Podejmowanie  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  działań  interwencyjnych  w  oparciu  o
procedurę „Niebieskiej Karty”

Zespół  Interdyscyplinarny  we  Wręczycy  Wielkiej  funkcjonuje  na  podstawie  ustawy  z  dnia
29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy (Dz. U. 2020 poz. 218 z późn. zm.). Szczegółowe
warunki  jego  funkcjonowania  oraz  powoływanie  i  odwoływanie  członków  zostało  zawarte  w
Uchwale Nr VI/63/11  Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 29 marca 2011r. w sprawie trybu i
sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  we  Wręczycy
Wielkiej oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 
Zaplecze  organizacyjno  –  techniczne  Zespołu  Interdyscyplinarnego  zapewnia  Gminny  Ośrodek
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej. 
Skład  Zespołu  Interdyscyplinarnego  funkcjonującego  na  dzień  31.12.2020r.  został  powołany
Zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej zmienionego  Zarządzeniem
Nr  40/2020  Wójta  Gminy  Wręczyca  Wielka   z  dnia  18  maja  2020  roku  w  sprawie  zmiany
Zarządzenia Nr 6/2020 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 16 stycznia 2020 roku w sprawie
powołania składu Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej.
 Obecnie  Zespół  Interdyscyplinarny  we  Wręczycy  Wielkiej  liczy  12  osób.  W  skład  Zespołu
Interdyscyplinarnego wchodzą, zgodnie z art. 9a ust. 3 i 4 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w  rodzinie,  przedstawiciele  takich  jednostek  jak:  Gminnego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
we Wręczycy Wielkiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we Wręczycy
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Wielkiej, Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej, Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych we
Wręczycy  Wielkiej,  Zespołem  Opieki  Zdrowotnej  w  Kłobucku,  Stowarzyszeniem  "Szkoła
Węglowice"  oraz  Sądem  Rejonowym  w  Częstochowie.  Wszystkie  osoby  wchodzące  w  skład
Zespołu Interdyscyplinarnego posiadają kwalifikacje i doświadczenie zawodowe predysponujące je
do wykonywania czynności z obszaru zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W ramach wykonywanych obowiązków służbowych spotkały się one z tym problemem i nabyły
umiejętności niezbędne do podejmowania działań pomocowych. Członkowie Zespołu brali udział
również w wielu szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Wszyscy członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego oraz  osoby wchodzące w skład grup
roboczych przed podjęciem prac w ramach Zespołu lub grup roboczych wypełnili oświadczenia
o ochronie danych osobowych zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.   
Wszyscy  również  posiadają  upoważnienia  do  przetwarzania  danych  osobowych  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego  w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Zespół Interdyscyplinarny we Wręczycy Wielkiej  realizuje zadania określone w art.  9b  ustawy
z  dnia  29  lipca  2005r.  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  w  tym  zadania  określone  w
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Gminy Wręczyca Wielka na lata  2019 – 2023. 

Główne tematy i prace  Zespołu Interdyscyplinarnego 

W 2020  roku  odbyło  się  5  posiedzeń  Zespołu  Interdyscyplinarnego  we  Wręczycy  Wielkiej  w
terminach:  24.01.2020r.,  09.03.2020r.,  16.07.2020r.,  28.09.2020r.  oraz  2.12.2020r.
zorganizowanych w siedzibie Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.  

Ponadto  w  dniach  21.04.2020r.  oraz  22.10.2020r.  wystosowano  maila  członkom  Zespołu
Interdyscyplinarnego,  w  którym  m.in.  zaproponowano  pozostawanie  w  bieżącym  kontakcie
telefonicznym oraz mailowym, z powodu braku możliwości zorganizowania posiedzenia Zespołu w
trybie  stacjonarnym  ze  względu  na  ograniczenia  w  funkcjonowaniu  instytucji  i  organizacji
samorządowych, mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianie się wirusa Covid-19. 

Przedmiotem  prac  Zespołu  Interdyscyplinarnego  była  ocena  efektywności  zadań
prowadzonych w ramach procedury „Niebieskiej Karty”, jak również wytaczanie kierunków dla
działań  poszczególnych  grup  roboczych,  powołanych  do  pracy  w  indywidualnych  rodzinach.
Zespół  współuczestniczył także w podejmowaniu decyzji dotyczących zasadności kontynuowania
realizowanej procedury, bądź też jej zakończenia. 
Do udziału w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego zapraszani byli stali członkowie zespołu.
Natomiast osoby, odnośnie których istnieje podejrzenie,  iż są dotknięte przemocą w rodzinie,  a
także osoby, odnośnie których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc wobec członków rodziny,
zapraszane  były  na  spotkania  grup  roboczych.  Na  posiedzeniach  Zespołu  Interdyscyplinarnego
informowano członków Zespołu o powoływanych grupach roboczych i o ich działaniach.

Stosowanie Procedury „Niebieska Karta”

Od 1 sierpnia 2010 r. wprowadzono zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w
zakresie realizacji  procedury „Niebieskie Karty”.  Wprowadzone zmiany zdefiniowały procedurę
„Niebieskie Karty” oraz określiły jej realizatorów, do których należą przedstawiciele:
- jednostek organizacyjnych pomocy społecznej;
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- gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;
- Policji;  - oświaty;   - ochrony zdrowia.
Zgodnie  z  delegacją  ustawową  zostało  opracowane  rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia
13września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta”(Dz.  U.  poz.1245).  Wejście  w  życie  przepisów  rozporządzenia  w  sprawie  procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” nałożyło na służby i przedstawicieli
zajmujących  się  zawodowo  problematyką  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  obowiązek
współpracy  oraz  wypracowywania  konkretnych  rozwiązań  pomocowych  skierowanych  do osób
dotkniętych przemocą w rodzinie, jak również w odniesieniu do realizowanych zadań z osobami
stosującymi przemoc w rodzinie.  Rozporządzenie szczegółowo wyznacza  terminy,  zadania  oraz
cele do realizacji. 
Jego  konstrukcja  przede  wszystkim  sformalizowała  oraz  ujednoliciła  standardy  pracy  osób
uprawnionych do wszczęcia procedury, jak również profesjonalistów pracujących bezpośrednio z
indywidualnymi przypadkami przemocy w rodzinie. 
Procedura „Niebieskie Karty” ma charakter zarówno interwencyjny, jak również opierający się na
pracy  długoterminowej,  uwzględniającej  konkretne  rozwiązania  prawne,  pomocowe  oraz
monitorujące,  dzięki  którym  jest  szansa  na  zniwelowanie  zjawiska  przemocy  w  rodzinie.
Dokumentacja  gromadzona  w  ramach  procedury  „Niebieskie  Karty”  niejednokrotnie  stanowi
dowód  w  sprawie  w  sądzie,  dlatego  też  zawarty  jest  w  niej  między  innymi  opis  zdarzenia  z
uwzględnieniem  stosowanych  form  przemocy  w  rodzinie,  czasu  trwania  takich  zachowań,
podejmowanych  działań  w  sprawie  itd.  Procedura  „Niebieskie  Karty”  to  także  procedura
zawierająca konkretny plan pomocy w stosunku do osób doznających przemocy w rodzinie, jak
również realizowanych oddziaływań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

W  okresie  od  1  stycznia  2020  r.  do  31  grudnia  2020  r.  do  Przewodniczącej  Zespołu
Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej wpłynęło 29 formularzy Niebieskiej Karty A, w tym:  
– 22 formularze Niebieskiej Karty założone było przez funkcjonariuszy Policji,
– 5  formularzy  Niebieskiej  Karty  założonych  były  przez  pracownika  Gminnego  Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej.
– 2  formularze  Niebieskiej  Karty  założone  były  przez  przedstawiciela  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych we  Wręczycy Wielkiej.
W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020r. pomocą w ramach procedury Niebieskiej Karty
było objętych 42 rodziny, w tym:
• wobec 21 rodzin kontynuowano działania w ramach procedury z poprzednich lat,
• 21 rodzin objętych zostały działaniem grup roboczych od 1 stycznia 2020r.
Z  formularzy  Niebieskiej  Karty  cz.  A,  które  wpłynęły  do Przewodniczącej  Zespołu
Interdyscyplinarnego we Wręczycy Wielkiej w powyższym okresie: 
• 21 formularzy Niebieskiej Karty wszczynały procedurę Niebieskiej Karty w danej rodzinie, 
• 8 formularzy dokumentowało nowe zdarzenie w trakcie trwania procedury.

Tabela nr 1. Liczba formularzy Niebieskiej Karty A wypełnionych w okresie styczeń – grudzień 2020r. z podziałem na wszczynające
procedurę i dokumentujące nowe zdarzenie.

Liczba formularzy NK 
wszczynających  procedurę w 
okresie styczeń – wrzesień 2020r.:

Liczba formularzy NK 
dokumentujących nowe zdarzenie w 
okresie styczeń –  grudzień 2020r.:

RAZEM 

W rodzinach, które 
objęte były procedurą 
NK od 2019r. i wcześniej

0 4 4

W rodzinach objętych 
procedurą NK od 2020r. 

21 4 25

RAZEM 21 8 29
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W 42 rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty, grupy robocze prowadziły 42 procedury.

Tabela nr   2 . Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w 2020 r. i liczba prowadzonych procedur. 

Ilość  rodzin,  w
których  została
wszczęta  procedura
NK  w  2019  r.  lub
wcześniej   i
kontynuowana była
w 2020r. 

Ilość  nowych
rodzin,   które
zostały  objęte
procedurą   NK  w
2020r.  

Łącznie  rodziny
objęte  działaniami
w  ramach
procedury  NK  w
2020r.  

Ilość  prowadzonych
procedur w stosunku do 42
rodzin  objętych
działaniami  w  ramach
procedury NK w 2020r.  

Ilość
zakończonych
procedur  NK w
2020 r. 

Ilość  procedur
kontynuowanych
na  dzień
01.01.2021r. 

21 21 42 42 29 13

W  rodzinach,  w  których  prowadzona  była  procedura  Niebieskiej  Karty  w  okresie  styczeń  –
grudzień 2020 r. jest łącznie 132 osób. Wśród tych osób jest 36 niepełnoletnich dzieci. 

Tabela nr 3. Ilość osób w rodzinach objętych procedurą Niebieskiej Karty w okresie styczeń – grudzień 2020 r. 

Ilość rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty w okresie styczeń –
grudzień 2020r. 

Ilość osób w
tych

rodzinach 

Ilość osób
dorosłych w tych

rodzinach 

Ilość dzieci w
tych

rodzinach

42 132 96 36

w
tym:
1)

 Rodziny, w których 
wychowują się niepełnoletnie

dzieci
19 76 40 36

2)  Rodziny, w których nie
wychowują się niepełnoletnie

dzieci 
23 56 56 0

Struktura rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty okresie styczeń – grudzień 2020r. wyglądała
następująco: 
Kobiety – 47
w tym: 
• 15 w wieku poprodukcyjnym,
• 5 z orzeczoną niepełnosprawnością,
Mężczyźni – 49
w tym: 
• 8 w wieku poprodukcyjnym
• 6 z orzeczoną niepełnosprawnością,
Dzieci – 36
w tym:
• 2 z orzeczoną niepełnosprawnością.

Z danych zawartych w formularzach Niebieskiej Karty cz. A wynika, iż osobami wobec których
istnieje podejrzenie, że doświadczają przemocy są:
– w  25 przypadkach żony,
– w 3 przypadkach konkubiny,  
– w 9 przypadkach matki, 
– w 2 przypadku ojciec, 
– w 1 przypadku teść,
– w 2 przypadku mąż,
– w 1 przypadku pełnoletnia córka,
– w 1 przypadku niepełnoletnia córka, 
– w 1 przypadku  niepełnoletni syn.
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W  kilku rodzinach wskazana jest więcej niż jedna osoba, wobec której istnieje przypuszczenie, że
doświadcza przemocy. 

Działalność Grup Roboczych w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

Doo każdej rodziny objętej procedurą Niebieskiej Karty, powoływane były grupy robocze przez
Przewodniczącą Zespołu na mocy pełnomocnictw członków Zespołu, zgodnie z zapisem § 8 ust. 3
pkt 4 Uchwały Rady Gminy Wręczyca Wielka nr VI/63/11 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie trybu
i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków Zespołu  Interdyscyplinarnego  we Wręczycy
Wielkiej   oraz  szczegółowych   warunków  jego  funkcjonowania  oraz  zapisami  Regulaminu
Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego we Wręczyca Wielkiej.  
W 2020r.  powołanych zostało 21 nowych grup roboczych.  Z pozostałymi rodzinami pracowały
grupy robocze powołane w latach poprzednich. W ciągu 2020 roku dokonano 20 zmian składu grup
roboczych. 
Funkcjonujące grupy robocze w okresie styczeń – grudzień 2020r. odbyły 55 posiedzeń, na których
przeprowadzane  były  rozmowy  z  członkami  rodzin  uwikłanych  w  problem  przemocy  oraz
analizowane były sprawy tych rodzin. 

Od dnia 13 marca 2020 r.  nie  było możliwości organizacji posiedzeń grup roboczych z
udziałem przedstawicieli rodzin, w których funkcjonowały procedury Niebieskiej Karty z powodu
ogłoszonego stanu epidemii. 
W związku z powyższym w okresie od 1.01.2020 r. do 13.03.2020 r. odbyło się 19 posiedzeń grup
roboczych w siedzibie Urzędu Gminy, natomiast od 14 marca 2020 r., z powodu istniejącego stanu
epidemii,  odbyło  się  36  posiedzeń  grup  roboczych  tylko  z  udziałem członków grupy  roboczej
poprzez  wykorzystanie  połączeń telefonicznych lub  w miarę  łagodzenia  obostrzeń  z  osobistym
udziałem. 
Od marca 2020r. nie odbywały się posiedzenia grup roboczych w trybie bezpośredniego kontaktu z
przedstawicielem rodziny.   
 Z osobami potrzebującymi wsparcia, jak i z osobami podejrzanymi o stosowanie przemocy
nawiązywany był kontakt telefoniczny, a w sytuacjach tego wymagających przedstawiciel grupy
roboczej przeprowadzał wizytę w miejscu zamieszkania rodziny w ramach własnych kompetencji
zawodowych z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.            
  
W okresie od 1.01.2020 r. do 13.03.2020 r., przed ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego i
stanem epidemii, na posiedzeniach grup roboczych zorganizowanych  w siedzibie Urzędu Gminy w
2020r.:
• skutecznie przeprowadzono rozmowy z 5 osobami, wobec których istnieje przypuszczenie,
że doświadczają przemocy w rodzinie, na których wypełniono 3 formularze Niebieskiej Karty cz.
C. (tj. załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” - formularz Niebieskiej Karty C,
który  stanowi  opis  rodziny  oraz  plan  pomocy  rodzinie  realizowany  przez  członków  grupy
roboczej), 
• skutecznie przeprowadzono rozmowy z 3 osobami, wobec których istnieje przypuszczenie,
że stosują przemoc w rodzinie, na których  wypełniono 3 formularze Niebieskiej Karty cz. D (tj.
załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.  w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” – arkusz oceny sytuacji przez osobę
stosującą przemoc w rodzinie).
Ponadto w okresie 01.01.2020 r. do 13.03.2020 r. odbyły się: 
• 3 posiedzenia grup, na które pomimo zaproszenia nie zgłosiły się osoby, wobec których
istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie,
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• 1  posiedzenie  grupy,  na  które  pomimo  wezwania  nie  zgłosiła  się  osoba,  wobec  której
istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
• 7 posiedzeń  grup  bez  udziału  przedstawiciela  rodziny  służących  podjęciu  decyzji  o
zakończeniu prowadzenia działań w ramach procedury Niebieska Karta.

W okresie  14.03.2020 r.  do  31.12.2020 r.  odbyło  się  36  posiedzeń grup roboczych służących
wymianie informacji o rodzinach, zweryfikowaniu podejmowanych działań lub służących podjęciu
decyzji o zakończeniu prowadzenia działań w ramach procedury Niebieska Karta.  

Procedury Niebieskiej Karty w czasie obowiązywania stanu epidemii Covid -19, były realizowane
głównie przez pracowników socjalnych z Ośrodka Pomocy Społecznej we Wręczycy Wielkiej oraz
dzielnicowych z Komisariatu Policji we Wręczycy Wielkiej w formie rozmów telefonicznych oraz,
w szczególnych przypadkach, interwencji w  miejscu zamieszkania. Od września 2020r. w pracę
grup roboczych angażowani  byli również pedagodzy szkolni. 

Zakończenia procedury Niebieskiej Karty
    
W okresie od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. zakończono 29 procedur Niebieskiej Karty, zgodnie z
trybami wskazanymi w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury Niebieskie Karty
tj. ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania
przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub rozstrzygnięcia o
braku zasadności podejmowania działań. 

Tabela nr 4. Powody zakończenia działań w ramach procedury Niebieskiej Karty w okresie styczeń – grudzień 2020 r.

Powód zakończenia Ilość zakończeń 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r.
-  ustanie  przemocy  w  rodzinie  lub  zrealizowanie  indywidualnego  planu
działania

19

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13.09.2011r.
-  brak  zasadności  podejmowania  działań  w  ramach  procedury  "Niebieska
Karta" 

10

Razem 29

Na dzień 01.01.2021r. kontynuowanych jest 13 procedur Niebieskiej Karty. 

Działania w zakresie pomocy dla osób, wobec których istnieje podejrzenie o doświadczaniu
przemocy w rodzinie lub ofiar przemocy domowej:  
- zdiagnozowanie sytuacji rodziny i rozpoznanie potrzeb,
- odwiedziny w miejscu zamieszkania lub utrzymywanie kontaktu telefonicznego co najmniej raz w
miesiącu oraz dokumentowanie tych faktów,
-  udzielanie  pomocy  w  formie  poradnictwa,  wskazywanie  na  możliwości  rozwiązań  trudnych
sytuacji,
- udzielanie wsparcia i świadczenie innej pomocy dostosowanej do potrzeb danej rodziny, m.in.
pomoc finansową z funduszy OPS,
-  informowanie  o  przysługujących  prawach  z  obszaru  ochrony  ofiar  przemocy  w  rodzinie  i
motywowanie do składania zawiadomień o przestępstwie znęcania się i utrzymywania zeznań,
- informowanie o możliwości uzyskania bezpłatnego zaświadczenia lekarskiego o przyczynach i
rodzaju  uszkodzeń  ciała  związanych  z  użyciem  przemocy  w  rodzinie,  co  stanowi  dowód  w
sprawach karnych o przestępstwa przeciwko rodzinie,
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- informowanie o możliwości ubiegania się o sądowy nakaz opuszczenia lokalu mieszkalnego lub
zakaz zbliżania się do mieszkania i jego bezpośredniego otoczenia na mocy art.  11 a ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy oraz możliwości zarządzenia eksmisji z powództwa cywilnego,
-  informowano  o  możliwości  skorzystania  z  bezpłatnej  pomocy  specjalistów  w  Punkcie
Konsultacyjnych ds. uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej tj. psychologa
dziecięcego, mediatora, terapeuty ds. uzależnień, psychoterapeuty,
- motywowanie do uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia,
- przekazywanie informacji o możliwości skorzystania z porad prawnych w Nieodpłatnym Punkcie
Pomocy Prawnej w GOK we Wręczycy Wielkiej,
- kierowanie do Punktu Interwencji Kryzysowej w Kłobucku oraz Filii Ośrodka Pomocy dla Osób
Pokrzywdzonych Przestępstwem w Kłobucku a także do Stowarzyszenia Etoh w Częstochowie,
-  edukowanie  w  temacie   uzależnienia  od  alkoholu  i  współuzależnienia, wskazywanie    na
możliwości korzystania z placówek pomagającym osobom współuzależnionym,
-  rozpowszechnianie numeru infolinii Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
"Niebieska Linia", innych telefonów interwencyjnych,
-  rozpowszechnianie  informacji  o  stronach  i  aplikacjach  internetowych  np.  „Osobisty  plan
awaryjny”  (rekomendowaną  przez  Pana  Adama  Bodnara  -  Rzecznika  Praw  Obywatelskich,
opracowaną przez przez Biuro Rzecznika,  we współpracy z ekspertkami Centrum Praw Kobiet,
Fundacji  Feminoteka i  Ogólnopolskiego Pogotowia dla  Ofiar  Przemocy w Rodzinie  "Niebieska
Linia", IPZ), aplikację mobilną „Twój Parasol” - aplikacja dla osób doświadczających przemocy
domowej.

Inne działania Zespołu Interdyscyplinarnego i członków grup roboczych podejmowane wobec
rodzin objętych procedurą Niebieskiej Karty:

 W 31 rodzinach tj. 73,8% (w stos. do 42 rodzin) objętych procedurą Niebieskiej Karty w
okresie  styczeń  –  grudzień  2020r.  występował  problem  alkoholowy  lub  istniało  podejrzenie  o
występowaniu takiego problemu. 

Zespół  Interdyscyplinarny  w  2020r.  do  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania  Problemów
Alkoholowych we Wręczycy Wielkiej  skierował  8 osób, wobec których istniało podejrzenie,  iż
stosują przemoc w rodzinie. Złożony został również jeden wniosek o odwieszenie zawieszonego
postępowania w sprawie o leczenie odwykowe. Wobec osób 22 toczyło się już postępowanie w
GKRPA lub w Sądzie Rejonowym w Częstochowie z wniosków złożonych przez członków rodziny,
Policję.    

Pozostała działalność Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych  na  bieżąco  współuczestniczyli  w
realizacji  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023, w tym m.in:

-  informowano  na  bieżąco  zainteresowane  osoby  o  możliwościach  uzyskania  pomocy  w
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie bądź zagrożenia jej wystąpienia; 
-  rozpowszechniano  informację  o  działalności  Punktu  Konsultacyjnego  ds.  Uzależnień  oraz
Przemocy w Rodzinie,  o bezpłatnych telefonach zaufania, w tym Niebieskiej Linii, o aplikacjach i
stronach  internetowych np. „Twój Parasol”, „Osobisty Plan Awaryjny”; 
- umieszczono na stronie internetowej GOPS informacje na temat pomocy i wsparcia udzielanego
przez telefon w okresie ogłoszonego stanu epidemii Sars- Cov-2;
-  rozpowszechniano materiały kampanii  "Reaguj na przemoc",  tj.  plakaty,  ulotki,  broszury,  oraz
inne  posiadane  materiały  z   Instytutu  Psychologii  Zdrowia  oraz  broszury  z  wydawnictwa
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Remedium;  Materiały  przekazywano   placówkom  oświatowym,  służbie  zdrowia,  policji  oraz
wykładane były według potrzeb dla petentów w budynku Urzędu Gminy Wręczyca Wielka.
            
Wydatki związane z działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

W 2020 r. Ośrodek Pomocy Społecznej wydatkował kwotę  2.025,94 zł  na obsługę organizacyjno-
techniczną  Zespołu  Interdyscyplinarnego,  którą  przeznaczono  na:  opłaty  pocztowe,  zakup
materiałów biurowych.

2)  Upowszechnianie informacji  i edukacja w zakresie możliwości i form udzielania pomocy
osobom dotkniętym przemocą w rodzinie

Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  i  grup  roboczych  na  bieżąco  współuczestniczyli  w
realizacji  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie w Gminie Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023, w tym m.in:
- informowali na bieżąco zainteresowane osoby o możliwościach uzyskania pomocy w przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie bądź zagrożenia jej wystąpienia;
- przygotowali informację o działalności Punktu Konsultacyjnego ds. Uzależnień oraz Przemocy w
Rodzinie  i  możliwościach  uzyskania  wsparcia  do  Informatora  Samorządowego  oraz  na  stronę
internetową GOPS;
-  rozpowszechniali  materiały  kampanii  "Reaguj  na  przemoc",  tj.  plakaty,  ulotki,  broszury,
przekazywali je  placówkom oświatowym, służbie zdrowia, policji.  
- rozpowszechniali materiały  w zakresie  możliwości i form pomocy osobom dotkniętym przemocą
w rodzinie, w tym. m.in. bezpłatne  materiały otrzymywane z  Instytutu Psychologii Zdrowia oraz
broszury z wydawnictwa Remedium;  
- przygotowali do umieszczenia na stronie internetowej GOPS dane instytucji zaangażowanych w
pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie;
- rozpowszechniali informacje o bezpłatnych telefonach zaufania, w tym Niebieskiej Linii. 

3)  Prowadzenie  grupy  wsparcia  dla  osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  i  osób  w
sytuacjach kryzysowych,  realizacja  programów terapeutycznych i  pomocy psychologicznej
dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Osoby  doświadczające  różnych  form  krzywdzenia  zazwyczaj  zwracają  się  o  pomoc  w  stanie
ostrego kryzysu, wtedy gdy przemoc ta zagraża ich zdrowiu i życiu. Osoby, które są krzywdzone,
odczuwają silny lęk przed sprawcą. Obawiają się, że szukając pomocy, mogą pogorszyć jedynie
sytuacje,  w której  się  znalazły.  Szczególnie  ważną rolę  w procesie  pomocy odgrywa wsparcie,
którego  osoby  doznające  przemocy  w  rodzinie  potrzebują.  Jego  uzyskaniu  służą  programy
terapeutyczne i grupy wsparcia. Nawet niewielka, ale adekwatna pomoc udzielona w odpowiednim
momencie  może  być  bardziej  pomocna,  niż  wszechstronna  pomoc  dostarczona  w  późniejszym
czasie. 

W 2020  roku  przy  Punkcie  Konsultacyjnym  ds.  Uzależnień  oraz   Przemocy  w  Rodzinie  we
Wręczycy Wielkiej funkcjonowała grupa wsparcia, w której udział wzięły 22 osoby. W okresie od
22 stycznia 2020 r. do 05 marca 2020 r. zajęcia grupy prowadzone były w trybie stacjonarnym w
Punkcie Konsultacyjnym we Wręczycy Wielkiej,  natomiast od 13 marca 2020 r. do 18 grudnia
2020 r. ze względu na zagrożenie epidemią spowodowaną koronawirusem COVID – 19, wykonanie
umowy prowadzone było  zdalnie tj.  za pośrednictwem kontaktów telefonicznych, forum SMS,
kontakt przez komunikatory (WhatsApp) oraz portal  społecznościowy. Od dnia 19 marca 2020 r.
prowadzona jest na Facebook „Grupa Nasze Dziewczyny”.  
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Głównym  celem  grupy  wsparcia  było  podejmowania  działań  w  kierunku  zatrzymania  i
przeciwdziałania  przykrym  konsekwencjom  przemocy  w  rodzinie  poprzez  np:  zwiększanie
świadomości przysługujących praw, umacnianie poczucia własnej wartości, pogłębianie wglądu w
trudne sytuacje, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, odnajdywanie poczucia wsparcia wśród
osób doświadczających podobnych trudności.  Udział  w spotkaniach  przyczynił  się  do  poprawy
funkcjonowania  uczestniczek w środowisku zamieszkania,  ich  wzmocnienia,  ukierunkowania  w
działaniach i zrozumienia problemu. 

4)  Monitorowanie sytuacji rodziny dotkniętej przemocą

Zbieranie i uaktualnianie informacji na temat skali zjawiska przemocy w rodzinie odbywa się na
bieżąco  w  ramach  rejestrów  wewnętrznych  prowadzonych  przez  instytucje  świadczące  pomoc
ofiarom przemocy w rodzinie. 
W związku z wszczęciem procedury Niebieska Karta - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  we
Wręczycy Wielkiej złożył 5 zawiadomień do organów ścigania (Komisariat Policji we Wręczycy
Wielkiej)  o  możliwości  popełnienia  przestępstwa  z  użyciem  przemocy  w  rodzinie,  natomiast
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych złożyła 2 takie zawiadomienia.
Rodziny, w których funkcjonowała procedura Niebieskiej Karty oraz  występowały inne problemy
takie jak: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała choroba, wielodzietność itp.,  zostały objęte
pomocą tut. GOPS w formie: 

– pracy socjalnej mającej na celu poprawę sytuacji rodzinnej – 41 rodzin,
– pomocą finansową (zasiłki celowe, okresowe) –    2 rodziny,  
– opłacenie posiłków dla  dzieci w szkołach, przedszkolach –  1  rodzina, w tym  5 dzieci,  
– skierowanie do Domu Pomocy Społecznej – 1 osoba 
– udzielania wsparcia przez asystenta rodziny – 1 rodzina.

Zapewnianie  bezpieczeństwa  krzywdzonym  dzieciom  w  trybie  art.  12a  ustawy  o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Na  podstawie  art.12a  ust.  1  ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  w  razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie pracownik
socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać dziecko z rodziny i umieścić je u
innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,  w rozumieniu art.  115 § 11 kk, w rodzinie
zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Decyzję tę pracownik socjalny podejmuje
wspólnie  z  funkcjonariuszem  Policji,  a  także  z  lekarzem,  lub  ratownikiem  medycznym  lub
pielęgniarką.  Tryb  umieszczania  dzieci  w  rodzinie  zastępczej  lub  w  placówce  opiekuńczo-
wychowawczej regulują przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie
pieczy  zastępczej.  Pracownik  socjalny  ma  obowiązek  niezwłocznego  powiadomienia  sądu
opiekuńczego, nie później niż w ciągu 24 godzin,o odebraniu dziecka z rodziny i umieszczeniu go u
niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-
wychowawczej. 
W 2020 r.  nie  było sytuacji  odebrania dziecka z  rodziny przez pracownika socjalnego podczas
wypełniania obowiązków służbowych na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie.  
Natomiast w  2020 r. wystosowano do Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Częstochowie 6 wniosków
o wgląd w sytuację dzieci wychowywanych w rodzinie, w której funkcjonuje procedura Niebieskiej
Karty. Wnioski dotyczyły łącznie 11 niepełnoletnich. Według posiadanych formularzy Niebieskiej
Karty  A dwoje  dzieci  było  wskazane  jako  osoby,  wobec  których  istnieje  przypuszczenie,  iż
doświadczają przemocy w rodzinie.
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3. Obszar: Oddziaływanie na osoby stosujące przemoc w rodzinie

Cel:  Zwiększenie  skuteczności  oddziaływań  wobec  osób  stosujących  przemoc  w
rodzinie.
Działania:
Interweniowanie oraz reagowanie na stosowanie przemocy w rodzinie

Realizacja: 

1) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w zakresie pracy z osobami, co do
których zachodzi podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie zrealizowali:

- skutecznie przeprowadzono rozmowy z 3 osobami,  wobec których istnieje przypuszczenie, że
stosują  przemoc  w rodzinie,  na  których  wypełniono  3  formularze  Niebieskiej  Karty  cz.  D  (tj.
załącznik  do Rozporządzenia  Rady Ministrów z  dnia  13 września  2011r.  w sprawie  procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” – arkusz oceny sytuacji przez osobę
stosującą przemoc w rodzinie).
2) Oddziaływania członków grup roboczych wobec osób podejrzanych o stosowanie przemocy lub
sprawców przemocy domowej:
- zdiagnozowanie sytuacji, 
- przeprowadzanie rozmów informujących o konieczności zachowywania się zgodnego z prawem
oraz konsekwencjach karnych w przypadku nie stosowania się do pouczeń,
- przeprowadzanie rozmów motywujących do zmiany zachowań,
-  informowanie o odpowiedzialności  karnej  za znęcanie się  fizyczne lub psychiczne nad osobą
najbliższą,
-  informowanie  o  możliwości  skorzystania  z   bezpłatnej  pomocy  specjalistów  w  Punkcie
Konsultacyjnych ds. Uzależnień oraz Przemocy w Rodzinie we Wręczycy Wielkiej tj. psychologa,
mediatora, terapeuty ds. uzależnień, psychoterapeuty,
- udzielanie stosownej pomocy i wsparcia,
- monitorowanie wywiązywania się z podjętych już zobowiązań,
- podejmowanie współpracy z kuratorami  sądowymi,
-  przeprowadzanie  rozmów  motywujących  do  zaprzestania  spożywania  alkoholu  i  do  podjęcia
leczenia odwykowego lub terapii, udzielano informacji o procedurze zobowiązania sądowego do
leczenia odwykowego,
- przekazywanie informacji o placówkach prowadzących terapię lub leczenie, udzielanie pomocy w
umawianiu terminów w placówkach leczenia uzależnień.

 4. Obszar: Podnoszenie kompetencji przedstawicieli podmiotów realizujących
działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Cel:  Zwiększenie  poziomu  kompetencji  przedstawicieli  instytucji  i  podmiotów
realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Działania:
Podnoszenie  wiedzy  i  rozwijanie  umiejętności  osób  realizujących  działania  z  zakresu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Realizacja:

Organizowanie  i  zlecanie  realizacji  szkoleń  związanych  z  przeciwdziałaniem  przemocy  w
rodzinie.
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W zakresie podnoszenia wiedzy osób realizujących działania dot.  przeciwdziałania przemocy w
rodzinie:  :  
- 2 członków Zespołu (pracownicy socjalni)  uczestniczyło w szkoleniu  pt. „Procedura odebrania
dziecka” w dniu 25.02.2020r., 
-  Przewodnicząca  Zespołu  brała  udział  w  szkoleniu  on-line  pt.  „Przeciwdziałanie  przemocy  w
rodzinie najnowsze zmiany” w dniu 02.07.2020 r. 
-  Specjalista  z  Punktu  Konsultacyjnego  oraz  asystent  rodziny  GOPS  we  Wręczycy  Wielkiej
uczestniczyli w szkoleniu on-line pt. „Przemoc wobec kobiet” w dniu 28.07.2020r.
-  1  członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wziął  udział  w  szkoleniu  pt.  „Praktyczne  aspekty
interwencji  wobec  osoby  doświadczającej  przemocy  i  sprawcy  przemocy.  Przemoc  seksualna
wobec dziecka – zadania służb i prawne formy postępowania”.

5.  Zestawienie  wydatków   na  realizację  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w
Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  dla gminy Wręczyca Wielka na
lata 2019 – 2023  za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

Dział 852 – Pomoc społeczna                              Rozdział – 85205

Plan:  25.000,00 zł                   Wykonanie:   16.599,00 zł

Paragraf Plan Wykonanie Pozostało

4210 7.490,00 -------- 7.490,00

4300 17.510,00 16.599,00 911,00

Razem: 25.000,00 16.599,00 8.401,00

Na realizację  Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie  dla gminy Wręczyca Wielka na lata 2019 – 2023;  w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia
2020 r. wydatkowano kwotę w wysokości 16.599,00 zł, w tym:

– prowadzenie  grup  wsparcia  dla  osób  doznających  przemocy  w  rodzinie  oraz  osób
zagrożonych przemocą w rodzinie oraz konsultacje indywidualne – wynagrodzenie z tytułu
umowy  zawartej  z  Fundacją  Dialogos  łącznie:  15.800,00  zł.   W  grupie  wsparcia
uczestniczyły 22 osoby.

Zapłacono za szkolenia, w których udział wzięły: 
-  Przewodnicząca  Zespołu  brała  udział  w  szkoleniu  on-line  pt.  „Przeciwdziałanie  przemocy  w
rodzinie najnowsze zmiany” w dniu 02.07.2020 r. - koszt 199,00 zł
-  Specjalista  z  Punktu  Konsultacyjnego  oraz  asystent  rodziny  GOPS  we  Wręczycy  Wielkiej
uczestniczyli w szkoleniu on-line pt. „Przemoc wobec kobiet” w dniu 28.07.2020r. - koszt 200,00
zł,
-  1  członek  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wziął  udział  w  szkoleniu  pt.  „Praktyczne  aspekty
interwencji  wobec  osoby  doświadczającej  przemocy  i  sprawcy  przemocy.  Przemoc  seksualna
wobec dziecka – zadania służb i prawne formy postępowania” – koszt 400,00 zł.
                                                                                                                                  Dyrektor
                                                                                                             Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                         we Wręczycy Wielkiej

                                                                                                                             mgr Janina Kluba 
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