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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.

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

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.
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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.

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 ROK 2019

7 10 11
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z tego:

  przekazanych przez przedstawicieli policji

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

6 9 9

 przekazanych przez przedstawicieli pomocy społecznej

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

1 1 2

przekazana przez przedstawicieli oświaty

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

0 0 0

 przekazana przez przedstawicieli ochrony zdrowia,

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

0 0 0

 procedur Niebieskiej Karty jest w trakcie realizacji – przeniesionych na kolejny rok.

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

12 3 1

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
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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 2019 roku wpłynęło do Zespołu Interdyscyplinarnego 7 „Niebieskich Kart A” w których

podjęto działania interwencyjne.

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

7 10 11

W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 4 spotkania.

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2019

4 4 4

W 2019 roku powołano Grupy Robocze, które odbyły 42 posiedzenia.

ROK 2017 ROK 2018 ROK 2018

21 43 42

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.
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 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,

 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 2019 – zadania realizowane przez

szkołę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

4. Programy realizowane przez szkoły w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

lp. Nazwa działania realizator Daty realizacji Ilość osób objętych
działaniami

1. Turniej szachowy z 
elementami profilaktyki

Szkoła Podstawowa 
w Pawłówce

25.03-05.04 2019 25 uczniów

2. Żyj zdrowo Szkoła Podstawowa 08.03-08.04.2019 217 uczniów
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w Przerośli

3. Gminny Turniej Literacki Szkoła Podstawowa 
w Przerośli

Szkoła Podstawowa 
w Pawłówce

18.03-07.05.2019 34 uczniów

4. Moje zainteresowania zaporą 
przed złymi wzorcami

Szkoła Podstawowa 
w Przerośli

06.05-05.06.2019 65 uczniów

5. Ziemia planeta wolna od 
przemocy i nałogów

Szkoła Podstawowa 
w Przerośli

01-10 – 10.12.2019 230 uczniów

6. Spektakle profilaktycznej

Ciamajda

Gadająca niespodzianka

Szkoła Podstawowa 
w Przerośli

10.06.2019 234 uczniów

5.  Programy  realizowane  przez  samorząd  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy

w rodzinie

lp. Nazwa działania realizator Daty realizacji Ilość osób objętych
działaniami

1. Gminny Program Wspierania 
Rodziny 

DZIEŃ STRAŻAKA

Samorząd Gminy 
Przerośl

25.05.2019 Działania skierowane 
do całej społeczności 
mieszkańców Gminy 
Przerośl

2. Program Edukacji Publicznej 
pt. W rodzinie siła – aktywnie, 
wolni od nałogów spędzamy 
czas

Samorząd Gminy 
Przerośl

11.08.2019 Działania skierowane 
do całej społeczności 
mieszkańców Gminy 
Przerośl

3. Program Edukacji Publicznej 
pt. W rodzinie siła – aktywnie, 
wolni od nałogów spędzamy 
czas – kontynuacja programu 
profilaktyki publicznej

Samorząd Gminy 
Przerośl

08.09.2019 Działania skierowane 
do całej społeczności 
mieszkańców Gminy 
Przerośl

4. Akcja profilaktyczna „ W 
rodzinie siła – aktywnie, wolni 
od nałogów spędzamy czas – 
organizacja Mikołajek w 
szkołach

Samorząd Gminy 
Przerośl

04.12.2019 210 uczniów szkół 
podstawowych            
w Przerośli                  
i Pawłówce

5. Akcja profilaktyczna pt 
Mikołaj przeciw nałogom – 
Tradycyjne ozdoby choinkowe 

Samorząd Gminy 
Przerośl

01.12 – 17.12.2019 Działania skierowane 
do całej społeczności 
mieszkańców Gminy 
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i świąteczne Przerośl

6. Kącik Profilaktyczny dziecka i 
rodzica

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej 
w Przerośli

Rok 2019 Działania skierowane 
do całej społeczności 
mieszkańców Gminy 
Przerośl

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.

 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

osób 

ROK 2019

Liczba porad

ROK 2017

Liczba porad

ROK 2018

Liczba porad

ROK 2019

Osobom z 

problemem 

alkoholowym

4 2 6 11 8 13

Dorosłym 

członkom 

5 3 2 14 7 4
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rodziny osoby z

problemem 

alkoholowym 

( w tym 

współuzależnio

nym  i DDA)
Ofiarom 

przemocy w 

rodzinie

1 4 2 2 11 4

sprawcom 

przemocy w 

rodzinie

1 2 4 1 6 9

8. „ W TROSCE O BEZPIECZNĄ  I SZCZĘŚLIWĄ RODZINĘ”

GMINA  PRZEROŚL  wspólnie  z  trzema  innymi  Gminami  Powiatu  Suwalskiego

otrzymała wyróżnienie 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”. 

IV. Finansowanie

W  roku  2019  na  realizację  działań  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy

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

w wysokości    1 499,37 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  –  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.
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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.

Sporządził w dniu 12 lutego 2020 roku Kierownik GOPS w Przerośli Lejmel Rafał
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