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z realizacji 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020

za 2020 r.

 



Gminny  Program  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy

w Rodzinie na lata 2014-2020  został  przyjęty Uchwałą Nr XXXII/194/2014 Rady Gminy Sokolniki

z dnia 27 marca 2014r. 

Monitorowaniem realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz

Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  na  lata  2014-2020 oraz  czuwaniem  nad  prawidłowym

wykonywaniem  zadań  zajmuje  się  Koordynator  -   Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w

Sokolnikach. 

Zgodnie  z  zapisami  Gminnego Programu,  Koordynator   raz  w roku składa  Radzie  Gminy

sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu i działań Zespołu Interdyscyplinarnego.

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  sądu,  policjanci,

wychowawcy,  kuratorzy,  terapeuci,  socjoterapeuci,  pracownicy  służby  zdrowia,  pełnomocnik

Wójta GKRPA ).

5. Przedstawiciele władz lokalnych (radni, sołtysi).

6. Społeczeństwo.

Realizatorami Gminnego Programu są:

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sokolnikach 

 Podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
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 Komenda Powiatowa Policji w Wieruszowie;

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Sokolniki ;

 Placówki oświatowe;

 Służba zdrowia;

 Sąd Rejonowy w Wieluniu;

Systematyczna ewaluacja Programu stanowi podstawę do jego doskonalenia, a co za tym idzie,

wprowadzenia ewentualnych korekt, nowych rozwiązań wynikających z dynamiki zmieniających

się uwarunkowań społecznych oraz doświadczeń podmiotów realizujących Program.

I. Cel główny w ramach Programu

Głównym celem Programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie w gminie Sokolniki ,

oraz zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.

Cel główny był realizowany poprzez cele szczegółowe:

1. Udzielanie  pomocy  dzieciom  i  młodzieży  z  rodzin  zagrożonych  i  dotkniętych  przemocą

w rodzinie.

2. Podejmowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

3. Podejmowanie  działań  mających  na  celu  poprawę sytuacji  rodzin  zagrożonych  i dotkniętych

zjawiskiem przemocy w rodzinie.

4. Umożliwienie  podnoszenia  kompetencji  osób  pracujących  z  osobami  doświadczającymi

przemocy w rodzinie lub osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Cele szczegółowe były realizowane m.in. przez: 

1. Podnoszenie wrażliwości społecznej wobec problemu przemocy w rodzinie, 

2. Wsparcie rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie,

3. Edukację  społeczeństwa,  dzieci  i  młodzieży  oraz  osób  starszych   w  zakresie  problematyki

przeciwdziałania przemocy w rodzinie,

4. Podnoszenie  kompetencji  służb  zajmujących  się  problematyką  przeciwdziałania  przemocy  w

rodzinie,

5. Interdyscyplinarne oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie.
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W  2020 roku,  z  myślą  o  mieszkańcach  gminy  Sokolniki wiele  instytucji  i  organizacji

podejmowało  różne   inicjatywy i  działania  zwiększające świadomość  mieszkańców  na  temat

zjawiska  przemocy  w  rodzinie  oraz  kontynuowano  wprowadzanie  licznych  działań

antyprzemocowych:

-  GOPS w Sokolnikach stale  współpracuje z Telefon  em   Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   ,  który

jest czynny całą dobę a  dzwoniąc pod 116 111 młodzi ludzie znajdują  wsparcie przez 24 godziny

na dobę , 7 dni w tygodniu,

-  obecna sytuacja  epidemiczna spowodowała u wielu osób   różne przykre stany emocjonalne .

Niektórym osobom jest trudniej radzić sobie z tą absolutnie nowa sytuacją. Praca członków Zespołu

Interdyscyplinarnego polega również na udzielaniu wsparcia w sytuacjach trudnych i kryzysowych.

Dlatego, pomimo braku możliwości spotkań osobistych uruchomiliśmy w miesiącu kwietniu 2020

r.,  formę udzielania pomocy osobom potrzebującym   drogą telefoniczną lub     mailową,  

- w całym okresie sprawozdawczym Zespół współpracował z Ogólnopolskim Pogotowiem dla ofiar

Przemocy  w Rodzinie  Niebieska  Linia  dzięki  czemu  osoby  z  terenu  gminy  Sokolniki

informowaliśmy o możliwości korzystania z „Poradni mailowej niebieskalinia”,

- z uwagi na okres epidemiczny i brak innych możliwości organizacji działań  w miesiącu czerwcu

2020 r., GOPS zorganizował   konkurs plastyczny dla szkół z trenu gminy  „Mapa Moich Marzeń”

Celem konkursu  było przedstawienie   w sposób graficzny  swoich marzeń i  celów .Dzieci  i

młodzież, która dąży do własnych celów rzadziej popada w uzależnienia i rzadko stosuje przemoc,

 

 

 

 

-  Dla osób,  które  doświadczają  przemocy  domowej,  hasło  „zostańwdomu”  nabrało   niestety

zupełnie innego wymiaru niż ten powszechnie znany, kojarzony z bezpieczeństwem. Sytuacja tych

osób obecnie jest niezwykle trudna – przymusowa izolacja sprawiła bowiem, że są one zamknięte

często wraz ze swoim oprawcą.
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W związku  z powyższym  „Niebieska  Linia”  z którą  współpracuje  Gminny  Ośrodek  Pomocy

Społecznej  w Sokolnikach  postanowiła  rozpocząć  w  czerwcu  2020  r akcję  informacyjną

„ZatrzymajEpidemiePrzemocy”, która miała  na celu pokazanie, że w sytuacji przemocy domowej

zarówno  osoby  pokrzywdzone  przemocą,  jak  i jej  świadkowie,  nie  są  sami.

Osoby  doznające  przemocy  jak  i świadkowie  przemocy  mogli   skorzystać  z pomocy

Ogólnopolskiego  Pogotowia  dla Ofiar  Przemocy  w Rodzinie  „Niebieska  Linia”,  które  m.in.

prowadzi bezpłatne całodobowe rozmowy wsparcia telefonicznego,

-  w listopadzie 2020 r  Gminny Zespół  Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie  w Sokolnikach  przyłączył  się  do ogólnoświatowej  kampanii  „19  dni  przeciwko

przemocy i     krzywdzeniu dzieci i     młodzieży”  . Celem kampanii jest budowanie świata wolnego od

przemocy,  świata  bezpiecznego,  zapewniającego  wszystkim  prawidłowy  rozwój.   W  ramach

kampanii  w Gminnym  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w Sokolnikach  odbywały   się  dyżury

pracowników na co dzień zajmujących się problematyką przeciwdziałania  przemocy w rodzinie:

kuratora,  przedstawiciela  KPP – dzielnicowego,  członków ZI.  Ponadto  w ramach uczestnictwa

w kampanii przygotowaliśmy dla szkól z terenu gm Sokolniki zestawy materiałów profilaktycznych

oraz scenariusze zajęć dla wychowawców klas,

-  w dniach  14,  21  i 28  września  2020  r.,  odbyły  się  szkolenia  dla członków  Zespołu

Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w Rodzinie  na terenie  gminy  Sokolniki.

Szkolenie  zostało  zorganizowane  w ramach  środków  z Krajowego  Funduszu  Szkoleniowego

przeznaczonych  na kształcenie  ustawiczne  pracowników  i pracodawcy  z   Powiatowego  Urzędu

Pracy w Wieruszowie. Podczas kolejnych spotkań poruszaliśmy tematy związane z rolą pracownika

socjalnego  w procesie  przeciwdziałania  przemocy  w rodzinie,  zagadnieniami  dotyczącymi

prowadzenia procedur „ Niebieskich kart” zgodnie z obowiązującymi przepisami, pracy z klientem

niewspółpracującym i innych zagadnień z obszaru przeciwdziałania przemocy,

- udział w pracach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sokolnikach.

II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego 

Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą m.in. przedstawiciele pomocy społecznej,

policji,  sądu,  służby  zdrowia,  oświaty,  członków  gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów

alkoholowych oraz innych podmiotów i organizacji został powołany Zarządzeniem Nr 0050.3.2019

Wójta Gminy  Sokolniki  z  dnia 10  stycznia   2019 r.   w sprawie powołania  członków   Zespołu

Interdyscyplinarnego  w Sokolnikach. Zgodnie z Zarządzeniem w ZI jest  6 instytucji,  w tym  11

członków.
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W 2020 r. odbyło się  7 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego,  z tego 4 posiedzenia online i 3

posiedzenia stacjonarne.

W 2020 r.  Zespół   pracował  nad  4   sprawami procedur Niebieskiej Karty,  zajmowano się

sprawami związanymi z  przemocą w rodzinie  – głównie psychiczną,  fizyczną i  ekonomiczną .

Większość procedur z 2020 r. zostało wszczętych przez funkcjonariuszy KPP w Wieruszowie.  

 Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę Niebieskiej Karty

w latach      2020 – 2017. 

Rok 2020 2019 2018 2017

Liczba rodzin 4

( w rodzinach 11

osób)

8

( w rodzinach 17

osób)

4

( w rodzinach

15 osób)

8

( w rodzinach 23

osoby)

 Liczba rodzin, w których wszczęto procedurę NK   w latach 2020 – 2017

przez poszczególne instytucje.

Instytucja

wszczynająca

2020 2019 2018 2017

GOPS 1 3 - -
GKRPA - - - -
Policja 3 5 3 8

Oświata - - - -

Ochrona  zdrowia - - 1 -

III. Finansowanie

W  roku  2020 na  realizację  działań  Gminnego  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wydatkowano kwotę –  1.000,00 zł.,  tytułem

szkoleń dla parowników GOPS w Sokolnikach z zakresu problemów przemocy.   Były to środki

własne Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sokolnikach.

IV. Podsumowanie, uwagi, rekomendacje 

 Zadania  w  zakresie  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  na  terenie  Gminy  Sokolniki,

wzorem lat ubiegłych były realizowane na wszystkich niezbędnych poziomach.

Zgodnie  z  rozporządzeniem  z  dnia  13  września  2011r.  w  sprawie  procedury  „Niebieskiej

Karty” wdrażano procedury i standardy działania Zespołu. Osobom stosującym przemoc w rodzinie
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zapewniono możliwość uczestnictwa w programie korekcyjno – edukacyjnym realizowanym przez

Centrum Pomocy w Rodzinie w Wieruszowie, jednak żaden ze sprawców nie wyraził zgody. 

Podejmowane były liczne działania profilaktyczno – edukacyjne oraz szkoleniowe, skierowane

bezpośrednio  do  mieszkańców,  jak  i  do  specjalistów  udzielających  pomocy  i wsparcia

mieszkańcom gminy Sokolniki   w celu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie,  czy przerwania

przemocy. 

Instytucje  i  podmioty  starały  się  maksymalnie  wspierać  osoby i  rodziny  będące  w trudnej

sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, w tym dzieci i młodzieży,

osób niepełnosprawnych i starszych. 

Świadomość zarówno ofiar,  jak i  sprawców przemocy w rodzinie,  że mogą zwrócić się po

pomoc i  ją  uzyskać jest  niezwykle ważnym czynnikiem przeciwdziałania  przemocy w rodzinie.

Wspólne działania mają większą szansę powodzenia.

V. Wnioski na dalsze lata realizacji  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 i Programów kolejnych

: 

1. Kontynuowanie  i  rozwijanie  partnerskiej  współpracy  między  instytucjami,  podmiotami  –

głównie policją,   służbą zdrowia, oświatą, prokuraturą,  sądem, kuratelą oraz gminną komisją

rozwiązywania problemów alkoholowych. 

2. Podnoszenie świadomości społecznej na temat przemocy w rodzinie, a głównie szeroko pojętej

edukacji  rodziców/  opiekunów  w  zakresie  budowania  relacji  bez  przemocy,  edukację  osób

doświadczających przemocy.

3. Rozwój  współpracy  o  charakterze  ponadlokalnym.  Szukanie  skutecznych,  innowacyjnych

rozwiązań.

4. Realizacja przedsięwzięć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży .

5.  Zwiększenie  kompetencji  zawodowych  pracowników  służb  i  instytucji  zajmujących  się

działaniami w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie poziomu

wiedzy nabytej na szkoleniach, warsztatach, konferencjach, seminariach, wizytach studyjnych,

dobrych praktykach, itp

6. Udział w kampaniach promujących relacje międzyludzkie bez stosowania przemocy.

                                                                                                         Sporządziła: 

Ewa Szandała Przewodnicząca  ZI
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