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I. WPROWADZENIE 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr XII/78/2016 Rady Gminy w Przerośli z dnia 31 

marca 2016 roku planowany jest do realizacji w latach 2013-2021. 

               Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Koordynator Programu raz w roku składa 

Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu. 

               Opracowanie i realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia                  

i profesjonalnej pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności 

zorganizowanych form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, zwiększenie dostępności                       

i skuteczności programów profilaktycznych, profesjonalnej edukacji osób działających na 

rzecz rodziny dotkniętej przemocą, prowadzenie programów terapeutycznych dla osób 

doznających przemocy, dostarczenie wiedzy społeczeństwu o zjawisku przemocy i sposobach 

radzenia sobie z tym problemem, propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, 

organizacyjnych i prawnych, związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie; 

motywowanie społeczności lokalnych, mass mediów, organizacji i instytucji do 

podejmowania działań na rzecz ofiar przemocy. 

Adresatami Gminnego Programu są: 

1. Ofiary i sprawcy przemocy. 

2. Rodzice i opiekunowie krzywdzonych dzieci. 

3. Rodziny i osoby dotknięte zjawiskiem przemocy. 

4. Przedstawiciele instytucji i służb pracujących z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą (pedagodzy, psycholodzy, nauczyciele, pracownicy socjalni, pracownicy 
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Sądu, policjanci, wychowawcy, terapeuci, kuratorzy społeczni, pracownicy służby 

zdrowia, duchowni). 

5. Mieszkańcy Gminy  Przerośl. 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

Podmioty działające w zakresie przeciwdziałania przemocy: 

 Urząd Gminy Przerośl; 

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli; 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli; 

 Szkoły, przedszkola; 

 Komenda Miejska Policji w Suwałkach – Posterunek Policji w Filipowie; 

 Sąd Rejonowy w Suwałkach – Kuratorska Służba Sądowa; 

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach 

 Stowarzyszenie Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce 

 Dom Dziecka w Pawłówce 

 Służba zdrowia. 

Monitorowaniem realizacji Gminnego Programu oraz czuwaniem nad prawidłowym 

wykonywaniem zadań zajmuje się Koordynator Gminnego Programu – Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli. 

II. Realizowane cele w ramach programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego: 

zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, 

profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź 

uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne: 

1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie. 

2. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

3. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 
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4. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych, 

stykających się z problematyką przemocy w rodzinie. 

5. Oddziaływania na sprawców przemocy. 

III. Realizowane zadania 

1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

Zadanie 1: Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy                  

w rodzinie na terenie gminy Przerośl realizowane były poprzez: 

 Rejestrowanie przypadków przemocy domowej odbywające się w ramach 

rejestrów wewnętrznych prowadzonych przez instytucje świadczące pomoc 

ofiarom przemocy w rodzinie tj. służbę zdrowia, oświatę, policję, pomoc 

społeczną.  

 

W  danym roku przekazano Niebieskich Kart do Zespołu Interdyscyplinarnego 

ROK 2017 ROK 2018 

7 10 

 

z tego: 

6  przekazanych przez przedstawicieli policji 

ROK 2017 ROK 2018 

6 9 

 

 przekazanych przez przedstawicieli pomocy społecznej 

ROK 2017 ROK 2018 

1 1 

 

przekazana przez przedstawicieli oświaty 
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ROK 2017 ROK 2018 

0 0 

 

 przekazana przez przedstawicieli ochrony zdrowia, 

 

ROK 2017 ROK 2018 

0 0 

 

 procedur Niebieskiej Karty jest w trakcie realizacji – przeniesionych na 

kolejny rok. 

ROK 2017 ROK 2018 

12 3 

 

2. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

Zadanie 1: Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zadaniem Zespołu jest prowadzenie zintegrowanych działań oraz koordynowanie 

działań podmiotów o których mowa w art. 9a ust.10 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, 

służby zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 

     W 2018 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 7 

„Niebieskich Kart A” w których podjęto działania interwencyjne. 

ROK 2017 ROK 2018 
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7 10 

 

W 2018 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania. 

ROK 2017 ROK 2018 

4 4 

 

W 2018 roku powołano Grup Roboczych 10 które odbyły 43 posiedzenia. 

ROK 2017 ROK 2018 

21 43 

 

Zespół Interdyscyplinarny wypracował spójne procedury postępowania podczas 

interwencji wobec ofiar i sprawcy przemocy w rodzinie, które realizowane były na 

podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w 

sprawie procedury „Niebieska Karta” oraz formularzy „Niebieska Karta”. 

Zadanie 2: Poszerzenie poradnictwa specjalistycznego w zakresie przeciwdziałania przemocy   

                    w rodzinie – w celu wsparcia prawnego i psychologicznego realizowane były   

                    poprzez działania pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie: 

 

 Realizacji działań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                               

w rodzinie. 

 Współpraca z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu 

przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym przemocy. 

 Systematycznym monitorowaniu rodzin. 

 Wspieraniu emocjonalnym, edukacyjnym rodzin. 

 Ukierunkowaniu i w miarę potrzeb skierowaniu do innych specjalistów 

(prawnik, psycholog, konsultant ds. uzależnień). 

 Pomoc w sporządzaniu pism procesowych. 

 Zatrudnieniu psychologa, do którego zadań należy: 

 Prowadzenie indywidualnych konsultacji dla ofiar i sprawców 

przemocy, 
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 Wspieranie osób znajdujących się w kryzysie, 

 Motywowanie osób nadużywających alkoholu do leczenia, 

 Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze. 

 Zapewnienie osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy 

w postaci pracy socjalnej. 

 Udostępnienie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających pomocy 

osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy. 

 

3. Systematyczna edukacja środowiska lokalnego. 

 

Zadanie 1: Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie 

 

 Dystrybucja materiałów w placówkach oświatowych, placówkach wsparcia dziennego, 

służbach zdrowia w postaci plakatów, ulotek pn. „Reaguj na przemoc”, „Postaw na 

rodzinę” 

 Przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez 

nauczycieli 

Finansowano nagrody rzeczowe na wniosek Szkoły Podstawowej w Przerośli w 

ramach następujących akcji profilaktycznych – finansowanie ze środków Gminnego 

Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2017 – zadania realizowane przez 

szkołę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

4. Programy realizowane przez szkoły – Szkoła Podstawowa w Przerośli 

 

4.1 " Żyj  zdrowo" dla uczniów 0- VI Szkoły Podstawowej 

Cele akcji: 

- poznanie podstawowych sposobów dbania o swoje zdrowie 

- budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 

- propagowanie zdrowego stylu życia  

- uzasadnienie potrzeby prawidłowego odżywiania się 

- zapoznanie z piramidą zdrowia 

- rola witamin w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu 
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- zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu  

- profilaktyka uzależnień 

Sposoby realizacji: 

Zasady służące zachowaniu zdrowia- spotkania z pielęgniarką lub pogadanki z wychowawcą, 

nauczycielem przyrody, wychowania fizycznego na temat: 

 Higieny ciała i jamy ustnej 

 Aktywności fizycznej 

 Schludnego ubioru 

 Pomieszczeń w których przebywamy 

 Zdrowego odżywiania 

 Chorób brudnych rąk 

Scenki dramowe, mini inscenizacje, układanie zdrowego jadłospisu, wietrzenie klasy, spacery 

na świeżym powietrzu, zakładanie zielonego ogródka na parapecie okiennym, wykonanie 

zdrowych kanapek, spożywanie owoców , warzyw, jogurtów. Konkurs wiedzy, konkurs 

plastyczny, turniej sprawnościowy, prezentacja klas, wręczenie dyplomów i nagród. 

 Rezultaty: 

-uzyskuje pomoc pedagogiczno-psychologiczną, 

-uświadamia sobie zagrożenia i potrafi im się przeciwstawić, identyfikuje się ze 

środowiskiem szkolnym, 

-dostrzega korzyści płynące ze zdrowego stylu życia, 

-rozumie znaczenie dojrzałości psychospołecznej,  

-uczy się brać odpowiedzialność za swoje zdrowie. 

- podają i stosują zasady dbałości o własne ciało 

- wyjaśniają znaczenie ruchu i ćwiczeń fizycznych w utrzymaniu zdrowia oraz biorą czynny 

udział 

Podsumowanie akcji „Żyj zdrowo” 

W świetlicy szkolnej zgromadzili się uczniowie klas 0-III oraz przedstawiciele klas IV-VI. 

Pan Dyrektor Sławomir Małachowski wręczył uczestnikom rywalizacji dyplomy i nagrody  

konkursie wiedzy, plastycznym i aktywności fizycznej. W klasach IV-VI SP konkurs 

aktywności fizycznej przeprowadziła Pani Ewa Rynkiewicz, zaś konkurs wiedzy Pani Danuta 

Dobrzyń. Uczniowie uczestniczyli w różnorodnych zawodach. W klasach młodszych 
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uczniowie rywalizowali w konkursie wiedzy  i plastycznym przeprowadzonych przez Panie 

Ewę Staniszewską i Panią Irenę Dermetko. 

Ilość uczniów objętych akcją:  - 180 

Nagrody w konkursach ufundowała Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

 

4.2 Turniej Literacki z elementami profilaktyki 

la uczniów klas II i III Szkoły Podstawowej 

W turnieju wzięło udział 5 drużyn z naszej szkoły – jedna drużyna zkl. II i po dwie drużyny z 

kl. III a i III b. 

Znajomość lektur i literatury dziecięcej była głównym wyznacznikiem udziału w turnieju . 

Ważnym elementem zmagań było wykazanie się wiedzą dotyczącą zasad bezpiecznego 

spędzania wolnego czasu oraz zagrożeń współczesnego świata, takich jak uzależnienie od 

komputera i substancji psychoaktywnych. 

 

Cele turnieju: 

• wspieranie procesu dydaktycznego poprzez pobudzanie uczniów 

do aktywności czytelniczej, 

• kształtowanie zainteresowania poezją, 

• wzbogacanie słownictwa, 

• kształtowanie postawy świadomego czytelnika, 

• rozwijanie wyobraźni i kreatywności 

• rozwijanie umiejętności pracy w grupie, 

• budzenie odpowiedzialności za własne zdrowie i życie 

• propagowanie zdrowego stylu życia 

• zachęcanie do częstego przebywania na świeżym powietrzu 

• profilaktyka uzależnień. 

Turniej składał się z 7 konkurencji – testu, krzyżówek, zgaduj– zgaduli, rebusów i pracy 

plastycznej zawierającej elementy propagowania zdrowego stylu życia. Uczniów 

przygotowały wychowawczynie: Alicja Rusinowska, Teresa Pietkiewicz, Ewa Staniszewska i 

bibliotekarka Ewa Barbara Rynkiewicz 
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Na zakończenie Dyrektor szkoły wręczył nagrody w postaci książek ufundowanych przez 

Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Przerośli. 

Jednocześnie wyraził nadzieję na ich stałą obecność w życiu codziennym i podziękował 

uczniom za udział w projekcie. 

4.3 “ Szukamy Dobrych Wzorców” 

W Szkole Podstawowej w Przerośli w okresie 09.04.2018 r. - 07.06.2016 r. została 

przeprowadzona akcja „ Szukamy dobrych wzorców”. Jej koordynatorami byli : opiekun 

Samorządu Uczniowskiego Szkoły Podstawowej Pani Danuta Dobrzyń, opiekun samorządu 

Uczniowskiego Gimnazjum Pani Izabela Arciszewska, Pan Dyrektor Szkoły Podstawowej w 

Przerośli Sławomir Małachowski, Pani pedagog Iwona Galińska. Akcją zostało objete 129 

uczniów z klas IV- VII SP oraz II- III gimnazjum.     

 Celem akcji było: propagowanie kulturalnego zachowania w szkole i poza nią, 

przeciwdziałanie przemocy, promowanie zachowań prozdrowotnych : profilaktyka uzależnień 

od nikotyny, alkoholu, narkotyków. 

         Działania, które podjęto w związku z akcją: przeprowadzenie warsztatów na zajęciach z 

wychowawcami dotyczących przeciwdziałania przemocy, profilaktyki uzależnień, zasad 

kulturalnego zachowania, monitorowanie wypełniania obowiązków szkolnych i realizowania 

zapisów regulaminów obowiązujących w szkole. Uczniowie w grupach mieli za zadanie 

wykonać pracę w postaci(do wyboru): plakatu, prezentacji multimedialnej, 

eseju/wypracowania, komiksu, filmu.  7 czerwca 2018 roku w Szkole Podstawowej w 

Przerośli  nastąpiło podsumowanie akcji „Szukamy dobrych wzorców”. W czasie apelu 

zostały zaprezentowane zwycięskie prace, zostały wręczone nagrody przez p. dyrektora 

Sławomira Małachowskiego, opiekunów Samorządów Uczniowskich. .Nagrody zostały 

ufundowane przez Gminną Komisję ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Przerośli. Ponadto każda klasa przygotowała piosenkę lub scenkę, która 

prezentowała na podsumowaniu. 

5. Programy socjoterapeutyczne  - realizowane przez samorząd we współpracy                             

z organizacjami działającymi na terenie Gminy Przerośl 

 

5.1 III Gminny Blog Profilaktyczny w Mikołajki do Mikołajek   

W dniu 1 grudnia 2018 r dzieci i młodzież z terenu Gminy Przerośl  wzięli udział w III 

Gminnym Bloku Profilaktycznym pn. W Mikołajki do Mikołajek. Był to wyjazd edukacyjno - 

wychowawczy z elementami programu socjoterapeutycznego zorganizowany przez Samorząd 

Gminy Przerośl we współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce. 

W wyjeździe udział wzięło 24 dzieci  i młodzieży zamieszkujących teren Gminy Przerośl. 

 



 12 

 

 

5.2  Konkurs, odbył się w dniu 26 października 2018 r. i został zorganizowany przy 

współpracy Domu Dziecka w Pawłówce, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka              

w Pawłówce oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przerośli. Swój udział              

w konkursie zadeklarowało  25 uczestników zamieszkujących teren Gminy Przerośl. 

 Program powstał w ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2021 

uchwalonego Uchwałą nr XII/78/2016 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 marca 2016 

roku oraz Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Przerośl na lata 2018 – 

2020 uchwalonego Uchwałą Nr XXVII Rady Gminy Przerośl z dnia 27 marca 2018 r.  

Na wszystkich uczestników czekały nagrody pocieszenia, zaś na szóstkę najlepszych: 

nagrody rzeczowe. 
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5.3 Wyjazd edukacyjno – wychowawczy z programem socjoterapeutycznym do 

Chorwacji. 

Młodzi ludzie żyjący w rodzinach dysfunkcyjnych, w których występuje problem ubóstwa, 

alkoholizm, przemoc, długotrwała choroba i wiele innych, doświadczają wielu szkód 

emocjonalnych, a zwłaszcza psychicznych i społecznych. Uczą się „nie odczuwać, nie mówić 

i nie ufać”, przyjmują niewłaściwe role rodzinne i życiowe Przez wiele lat żyją z poczuciem 

winy za picie rodziców, przyjmują nadmierną odpowiedzialność, przezywają wstyd, często 

sami stają się ofiarami przemocy lub obserwują przemoc. Wchodząc w dorosłe życie wnoszą 

bagaż wewnętrznych przekonań, które uniemożliwiają bądź utrudniają im prawidłowy rozwój 

osobisty i prawidłowe relacje z innymi ludźmi. Często powielają zachowania rodziców, same 

wcześnie sięgają po alkohol, zaś w dorosłym życiu tworzą  często dysfunkcyjne rodziny. 

 Badania nad potrzebami rozwojowymi i problemami młodzieży wychowującej się               

w instytucjonalnej pieczy zastępczej wskazują, że zdecydowana większość dzieci, które 

otrzymają wsparcie w formie likwidowania barier społecznych  wybiera zdrowy                               

i uporządkowany tryb życia, tworzy bliskie relacje rodzinne i społeczne, nie przejawia 

zachowań problemowych i symptomów zaburzeń z obszaru zdrowia psychicznego. 
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 Istotną rolę w prawidłowym rozwoju dzieci i młodzieży maja wpływ postawy ludzi 

dorosłych.  Nadrzędnym działaniem i celem jest modelowanie ich zachowań społecznych                    

i wskazywanie wartości spędzania czasu razem bez telefonu czy komputera. Warunkiem 

podejmowania adekwatnych i skutecznych działań jest zrozumienie potrzeb i zadań 

rozwojowych, sposobu myślenia, obaw i trudności, przed jakimi stają  nasi mali mieszkańcy. 

Wspólne wyjazdy edukacyjno – wychowawcze poza Gminę dają możliwość szerszego 

poznania  dzieci i kreowania ich dalszych postępowań. 

 W dniu 7 września 2018 r. grupa dzieci i młodzieży z terenu Gminy Przerośl, w tym 

wychowankowie Domu Dziecka w Pawłówce wraz z kadrą wychowawczą którą stanowili                   w 

większości członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce, w ramach akcji 

"Spełniamy marzenia dzieci" wyruszyła do Chorwacji. Gmina Przerośl współpracuje od dwóch lat ze 

Stowarzyszeniem w realizacji tego typu przedsięwzięć ukierunkowanych na socjoterapię młodego 

pokolenia. Dzięki takim akcjom dzieci z terenu Gminy Przerośl mogą poznawać otaczający je świat, 

poznawać inne kultury. W roku 2017 podobny wyjazd został zorganizowany do Grecji. Takie działania 

mają na celu wyrównywanie szans młodych ludzi z terenów wiejskich, którzy mają ograniczony 

dostęp do szeroko rozumianych dóbr kultury. Podczas wyjazdu zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc a 

uczestnicy wycieczki mieli możliwość zobaczenia wielu miejsc, które znają tylko z lekcji historii lub 

sztuki, czy też                   z Internetu. Uśmiechnięte twarze dzieci oraz ich radość są najlepszym 

podsumowaniem programu wyjazdowego. Z ewaluacji działań wiemy, że istnieje realna potrzeba 

kontynuacji tego typu przedsięwzięć w przyszłości.  W Wyjeździe udział wzięło 24 dzieci i młodzieży                  

z terenu Gminy Przerośl. 

 



 16 

5.4 Program socjoterapeutyczny "POZNAJĘ ŚWIAT" Z wizytą w Białowieży 

 

 W dniu 22 września 2018 r. grupa dzieciaków z Gminy Przerośl i  Domu Dziecka      

Pawłówce. odwiedziła Białowieżę. Wyjazd został zorganizowany przez Gminę Przerośl ( 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przerośli) we współpracy z Stowarzyszeniem 

Przyjaciół Domu Dziecka w Pawłówce ( instytucja zarządzająca w projekcie 

socjoterapeutycznym). Dzieci i młodzież biorąca udział w wyjeździe miała możliwość 

zwiedzenia Muzeum Przyrodniczo - Leśnego Białowieskiego Parku Narodowego oraz 

zobaczenia z bliska takich zwierząt jak żubry, łosie, jelenie, żubronie, wilki i rysie.   

 Dokonując pogłębionej analizy diagnozy problemów społecznych dzieci i młodzieży                           

z terenu Gminy Przerośl, w tym wychowanków Domu Dziecka w Pawłówce, realizacja 

programów socjoterapeutycznych umożliwi Im w szerszym stopniu korzystanie z możliwości 

terapeutycznych. Kolejnym ważnym rezultatem była aktywizacja dzieci i młodzieży do 

angażowania się w budowanie własnej przyszłości, wolnej od uzależnień, skierowanej na 

budowanie fundamentu rodziny.  Wyjazd dodatkowo uwrażliwił dzieci i młodzież na piękno 

przyrody i otaczającego nas świata.  

Realizacja programu edukacyjno - socjoterapeutycznego umożliwiła dzieciom z terenu Gminy 

Przerośl w szerszym  stopniu korzystanie z możliwości terapeutycznych. Kolejnym ważnym 

rezultatem była aktywizacja społeczności wiejskiej Gminy Przerośl i uwrażliwienie na 

istniejący  problem niepełnosprawności.  Projektem objęto grupę 16 dzieci . Projekt miał 

charakter otwarty  i był skierowany do całej społeczności  lokalnej Gminy Przerośl.  Należy 

również nadmienić, że projekt był dopasowany do społeczności, w której  był  realizowany; 

odpowiadał na potrzeby ujęte w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych 

na lata 2017-2024. 

6. Systematyczna edukacja przedstawicieli różnych grup zawodowych stykających się              

z problematyką przemocy w rodzinie. 

 

Zadanie 1: Organizacja i dofinansowanie szkoleń, warsztatów i konferencji doskonalących 

umiejętności osób pomagających – w celu podniesienia poziomu wiedzy różnych grup 

zawodowych, stykających się z problematyką przemocy w tym profesjonalne przygotowanie 

poszczególnych grup do realizacji działań pomocowych. 
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 Gromadzenie informacji dotyczących potrzeb szkoleniowych 

 Pozyskiwanie różnych ofert szkoleniowych 

 Udział pracowników socjalnych, wychowawców placówek wsparcia 

dziennego, asystenta rodziny, członków Zespołu Interdyscyplinarnego w 

szkoleniach pt. „Przeciwdziałanie uzależnieniom i przemocy w kontekście 

pracy z dziećmi i młodzieżą” oraz „Działanie Zespołu Interdyscyplinarnego 

pomoc dziecku krzywdzonemu” 

 

7. Oddziaływania na sprawców przemocy. 

 

Zadanie 1: Kierowanie i motywowanie osób do uczestnictwa w organizowanych przez powiat 

programach edukacyjno-korekcyjnych dla sprawców przemocy w rodzinie realizowane były 

poprzez: 

 Skierowanie 2 osób do uczestnictwa w programie edukacyjno-korekcyjnym dla 

sprawców przemocy 

 

 Liczba osób  

ROK 2017 

Liczba osób  

ROK 2018 

Liczba porad 

ROK 2017 

Liczba porad 

ROK 2018 

Osobom z 

problemem 

alkoholowym 

4 2 11 8 

Dorosłym 

członkom rodziny 

osoby z problemem 

alkoholowym ( w 

tym 

współuzależniony

m  i DDA) 

5 3 14 7 

Ofiarom przemocy 

w rodzinie 

1 4 2 11 

sprawcom 

przemocy w 

rodzinie 

1 2 1 6 
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8. Nagroda  w konkursie pt.:  „ W TROSCE O BEZPIECZNĄ I 

SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” 

 

GMINA PRZEROŚL otrzymała  nagrodę w postaci zestawu niżej wymienionych książek o 

wartości 1 566,69 zł przyznaną w konkursie skierowanym do gmin i szkół Powiatu 

Suwalskiego  inspirującym działania na rzecz rodzin w Powiecie Suwalskim pt.:                           

„W TROSCE O BEZPIECZNĄ I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ” organizowanym przez 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach   w ramach projektu “W trosce                        

o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”. Gmina Przerośl zajęła I miejsce wspólnie z Gminami 

Filipów i Suwałki. 

LP NAZWA TOWARU / USŁUGI ILOŚĆ 
 

JEDN. 

MIARY 
CENA JED. 

BRUTTO  
    W ZŁ. 

WARTOŚĆ BRUTTO 
W ZŁ 

1. "Nie" z miłości 4 egz. 19,44  77,76 

2. Dialog zamiast kar 4 egz. 19,24 76,96 

3. Jak być rodzicem, jakim zawsze … 12 egz. 16,25 195 

4. Jak mówić do nastolatków, żeby … 5 egz. 16,25 81,25 

5. Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały… 12 egz. 9,69 116,28 

6. Jak mówić, żeby maluchy nas słuchały … 5 egz. 22,75 113,75 

7. Kiedy Twoja złość krzywdzi dziecko … 4 egz. 19,43 77,72 

8. Nastolatki. Kiedy kończy się wychowanie … 3 egz. 19,44 58,32 

9. Pozytywna dyscyplina  4 egz. 31,85 127,40 

10. Przestrzeń dla rodziny  4 egz. 22,69 90,76 

11. Rodzeństwo bez rywalizacji 12 egz. 16,25 195 

12. Twoja kompetentna rodzina. 3 egz. 20,74 62,22 

13. Wychowanie bez nagród i kar. 3 egz. 22,69 68,07 

14. Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci. 12 egz. 18,85 226,2 

 RAZEM:            1 566,69 

 

IV. Finansowanie 
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W roku 2018 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy                       

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowane były środki własne GOPS-u 

w wysokości    2 092,09 zł – zaplanowano na ten cel kwotę 2 143,00 zł. 

 

Działania finansowane były również ze środków pochodzących z innych źródeł w tym ze 

środków finansowych Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Przerośli, ze środków Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Dziecka                           

w Pawłówce – analiza wykorzystania środków przedstawiona w sprawozdaniach odrębnych 

w danej jednostce. 

 

V. Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:  

 

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, 

podmiotami – głównie Policją, GOPS, służbą zdrowia, oświatą, Sądem oraz GKRPA. 

2. Szerzenie świadomości społecznej, a głównie psychoedukacja rodziców/opiekunów              

w zakresie budowania relacji bez przemocy. 

3. Rozwój współpracy o charakterze ponadgminnym. 

4. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. poprzez 

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

5. Realizacja działań socjoterapeutycznych ukierunkowanych na dzieci i młodzież w tym 

wyjazdy edukacyjno – wychowawcze z programem socjoterapeutycznym 

 

 


