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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przyjęty Uchwałą Nr 65/XN/2015 Rady Miasta Podkowa Leśna  z dnia 

29 października 2015 r. roku planowany jest do realizacji w latach 2015-2020. 

               Przewodniczący zespołu interdyscyplinarnego we współpracy z Kierownikiem 

Ośrodka Pomocy Społecznej przygotuje sprawozdanie z realizacji Programu i do dnia 31 

marca każdego roku przedłoży je Burmistrzowi Miasta.  

              Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie ma służyć podjęciu celowych i skoordynowanych działań na rzecz 

zapobiegania przemocy w rodzinie na terenie miasta Podkowa Leśna.  

 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.  

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 Podkowy Leśnej. 

Realizatorami Gminnego Programu są: 

1) Burmistrz Miasta Podkowa Leśna,  

2) Ośrodek Pomocy Społecznej,  

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

4) Kuratorzy sądowi,  

5) Komisariat Policji,  
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6) Szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w ustawie o systemie oświaty,  

7) Placówki ochrony zdrowia,  

9) Organizacje pozarządowe.  

Realizatorzy programu podejmują działania z zachowaniem następujących zasad:  

1) za przemoc zawsze odpowiedzialny jest sprawca przemocy, bez względu na to, co zrobiła 

ofiara,  

2) nikt nie ma prawa stosować przemocy wobec drugiego człowieka,  

3) nie ma żadnego uzasadnienia ani usprawiedliwienia przemocy  

domowej.  

Mając na uwadze opis i diagnozę zjawiska, działania przewidziane w Programie kierowane są 

do:  

1) rodzin i osób dotkniętych zjawiskiem przemocy,  

2) rodzin i osób zagrożonych zjawiskiem przemocy,  

3) świadków przemocy,  

4) osób stosujących przemoc,  

5) sprawców przemocy,  

6) mieszkańców,  

7) przedstawicieli instytucji i służb pracujących z osobami dotkniętymi przemocą 

 
Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Działania określone w Programie są realizowane przez Zespół interdyscyplinarny oraz 

podmioty, o których mowa w art. 9a ust. 3-5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

Monitoring programu prowadzi Zespół Interdyscyplinarny na podstawie danych i informacji  

przekazywanych przez poszczególnych realizatorów programu, na koniec każdego roku tj.:  

– instytucji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie,  

– form udzielanej pomocy ofiarom przemocy w rodzinie,  

– form działań kierowanych do sprawców przemocy w rodzinie 

 

I. Realizowane cele w ramach programu 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie zakłada osiągnięcie następującego celu głównego:  

Celem głównym Programu jest stworzenie zintegrowanego systemu przeciwdziałania 
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przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy ofiarom przemocy 

w rodzinie.  

 

Cel główny jest realizowany poprzez cele operacyjne: 

1. Podniesienie świadomości społeczeństwa na temat zjawiska przemocy w  

rodzinie  

2. Zapewnienie rodzinom w których występuje zjawisko przemocy kompleksowej  

pomocy  

3. Zintegrowanie środowisk oraz zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników 

jednostek, służb oraz organizacji zajmujących się przeciwdziałaniem  

przemocy w rodzinie  

     4. Edukacja dzieci i młodzieży w zakresie sposobów radzenia sobie ze stresem i agresją 

 

II. Realizowane zadania 

1. Systematyczne diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie 

Zadanie 1: Zbieranie informacji dotyczących skali występowania zjawiska przemocy w 

rodzinie na terenie gminy Podkowa Leśna realizowane były poprzez: 

 Rejestrowanie przypadków przemocy domowej odbywające się w ramach 

rejestrów wewnętrznych prowadzonych przez instytucje świadczące pomoc 

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

społeczną, GKRPA. W 2017 roku wpłynęły 3 Niebieskie Karty do Zespołu 

Interdyscyplinarnego, z tego: 

o 2 przekazanych przez przedstawicieli policji, 

o 1 przekazanych przez przedstawicieli pomocy społecznej, 

o 4 procedury Niebieskiej Karty jest w trakcie realizacji. ( 1 NK prowadzona 

z 2016 r.) 
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       2. Koordynacja działań pomocowych lokalnych podmiotów. 

Zadanie 1: Prowadzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

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

(Dz.U. z 2015, poz.1390 z późn.zm.), 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 (Dz.U. z 2015, poz. 1390 z późn.zm.), tj. Ośrodka Pomocy Społecznej, 

Policji, służby zdrowia, oświaty, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 W 2017 roku wpłynęły do Zespołu Interdyscyplinarnego 3 „Niebieskie Karty A” 

w których podjęto działania interwencyjne tj.: 

o wysłano jeden wniosek do sądu o wgląd w sytuację rodziny, 

o ZI przekazał zebraną dokumentację w ramach prowadzonej procedury NK 

w związku z prowadzonym postępowaniem przygotowawczym w sprawie 

podejrzenia o znęcanie. 

 W 2017 roku Zespół Interdyscyplinarny odbył 7 posiedzeń. 

 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”. 

 Powołano 3 Grupy Robocze do założonych Niebieskich Kart w 2017 r.  

 W 2017 r. Grupy Robocze odbyły łącznie 15 posiedzeń 

 W 2017 r. dzielnicowi z PP w Podkowie Leśnej 24 razy monitorowali środowisko 

objęte procedurą NK 

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. 
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 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. 

 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. 

 

 Udostępnianie materiałów  o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w celu 

ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

oraz podniesienie poziomu wiedzy mieszkańców Gminy na temat przemocy domowej. 

 Opracowanie broszury informacyjnej: Rodzina bez przemocy, która zostanie 

wydrukowana i rozdysponowana w styczniu 2018  

 Przeprowadzenie rozmów i pogadanek na zajęciach szkolnych, prowadzonych przez 

nauczycieli. 

 Odbyły się warsztaty z tematyki przemocy adresowane do uczniów w Szkole 

Podstawowej w Podkowie Leśnej. 

 Odbywają się profilaktyczne warsztaty teatralne dla uczniów  

 Zamieszczano publikacje o charakterze informacyjnym i edukacyjnym – w celu 

ułatwienia dostępu do podstawowych informacji z zakresu przeciwdziałania przemocy 

w Biuletynie Miejskim 

 Szkoły 

 Pogadanki i rozmowy na zajęciach szkolnych prowadzone przez nauczycieli na 

temat: 

 rozwiązywania konfliktów, 

 radzenia sobie z agresją i złością, 

 bezpieczeństwa w szkole i wokół, 

 współpracy w grupie, 
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 formułowania własnych poglądów, 

 szacunku do innych ludzi, grup społecznych, kultur i narodów; 

 Pogadanki w trakcie apeli szkolnych, 

 Spotkania z przedstawicielami służb mundurowych (policja), 

 Pogadanki z pedagogiem szkolnym uczniów zachowujących się agresywnie, 

 

4. 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. 

 

 Zorganizowano szkolenie z przeciwdziałania przemocy w rodzinie z prokuratorem 

Jerzym Polanowskim we współpracy z Komedą Powiatową Policji w Grodzisku 

Mazowieckim, w którym brały udział podmioty zobowiązane do współpracy w 

ramach procedury NK. 

 W w/w szkoleniu wzięło udział ponad 100 osób, w tym pracownicy socjalni, kuratorzy 

sądowi, policja, pracownicy PCPR. 

 

W ramach środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego : 

  jeden pracownik socjalny ukończył Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

  jeden pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej rozpoczął Studium Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

  dwóch pracowników rozpoczęło Studium Interwencji Kryzysowej 

  siedem osób ukończyło szkolenie: Zadania GKRPA, ZI i OPS w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

III. Finansowanie 

W roku 2017 na realizację działań Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 

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

otrzymana dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz środki z zezwoleń na sprzedaż 

alkoholu.  
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IV. Wnioski na dalsze lata realizacji Gminnego Programu:  

 

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, 

podmiotami – głównie Policją, OPS, ochroną 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 w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie. 

 

 

 

 

Przewodnicząca 

 Zespołu Interdyscyplinarnego 

 

Joanna Ratyńska 


