
Sprawozdanie z realizacji 
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W

RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ZA ROK 2018 

Cel Ogólny:
Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, poprawa dostępności i skuteczności pomocy w

rozwiązywaniu problemów z nim związanych. 

Cel szczegółowy 1. 
Poprawa stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu przemocy domowej  i możliwości

podejmowania  skutecznych interwencji . 

Działania Instytucja realizująca Wskaźniki 

1.1.Prowadzenie akcji informacyjnych w 
środowisku lokalnym, obejmujących 
różne grupy społeczne.

/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                         
                  

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
Placówki Oświatowe

                  

- liczba akcji informacyjnych,
- liczba szkoleń specjalistycznych,
- ilość artykułów, wystąpień w 
mediach lokalnych, plakaty i 
broszurki itp. 

                 

Zakup plakatów i wizytówek informujących 
o działaniu Punktu Konsultacyjnego dla osób
uzależnionych i ich rodzin oraz dla ofiar 
przemocy domowej. Plakaty zostały 
rozwieszone w szkołach, parafiach, 
placówkach służby zdrowia oraz w domach 
kultury. 

Publikacja plakatu w Tygodniku Ziemi 
Chrzanowskiej „Przełom”

Urząd Miasta plakaty: 50 sztuk
wizytówki: 100 sztuk
szkoły: 15 sztuk
parafie: 10 sztuk
placówki służby zdrowia: 10 sztuk
domy kultury: 15 sztuk
„Przełom”: 1 publikacja

Prowadzenie akcji informacyjnych, 
obejmujących różne grupy społeczne:
1. Rozmowy z rodzicami na temat 
możliwości otrzymania pomocy 
w sytuacji występowania przemocy
2. Upowszechnianie wśród rodziców zasad 
procedury „Niebieskiej Karty”
3. Pogadanki w grupach wiekowych nt. 
bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi

PS 1
Liczba poinstruowanych rodzin: 2

Liczba rodzin: 1 

 

- Informowanie rodziców o Prawach dziecka 
i konsekwencjach jej nieprzestrzegania, 

-Podnoszenie świadomości rodziców na 
temat przemocy  w rodzinie oraz sposobach 
jej zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy rodzinie

PS 2 2 zebrania z rodzicami
- ulotki informacyjne dla  rodziców

1 spotkanie z kuratorem zawodowym 
Sądu Rejonowego w Chrzanowie.

- Informowanie rodziców o zapisach 
Konwencji o prawach dziecka i 
konsekwencjach jej nieprzestrzegania, 

PS 3 3 zebrania z rodzicami
- artykuły na gazetkach w szatniach 
przedszkolnych
- broszurki informacyjne dla rodziców
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-Podnoszenie świadomości rodziców na 
temat przemocy  w rodzinie oraz sposobach 
jej zapobiegania- informacje 
o lokalnych centrach pomocy rodzinie

Prowadzenie  akcji  informacyjnych  wśród
rodziców i nauczycieli, poprzez poruszanie
problemu na zebraniach z rodzicami i ra-
dach  pedagogicznych  oraz  zamieszczanie
artykułów prasowych w kąciku dla rodzi-
ców. 

Przedszkole Samorządowe   
Nr 4 w Trzebini

w ciągu roku 

Prowadzenie akcji informacyjnych w 
środowisku lokalnym, obejmujących różne 
grupy społeczne 

PS 6 Wspólne zabawy dzieci z rodzicami w 
przedszkolu - odbyły się 8 razy w roku 
szkolnym.
Prelekcje dla rodziców, opiekunów 
dzieci w wieku przedszkolnym - 4 razy
w roku szkolnym

Akcja informacyjna wśród rodziców oraz 

nauczycieli o możliwości uzyskania pomocy

w wymienionym zakresie w OPS Trzebinia.

PS Bolęcin Zebrania z rodzicami

1.1 Informacje na tablicy ogłoszeń oraz podczas 
zebrań z rodzicami                                        

Przedszkole Samorządowe w
Myślachowicach                  

- 2 razy w roku akcje informacyjne,
 plakaty i broszurki 

                 

 Na  bieżąco  prowadzone  były  pogadanki
profilaktyczne  z  uczniami  w  ramach  zajęć
lekcyjnych.
Wspieranie  rodziców  poprzez  działalność
informacyjną  (kierowanie  do  właściwych
instytucji,  specjalistów;  informowanie  o
możliwościach  udzielania  pomocy  w
środowisku lokalnym ).
Przeprowadzano  rozmowy  indywidualne  i
grupowe  z  dyrektorem  szkoły,  pedagogiem
szkolnym i wychowawcą.
Gazetka informacyjna dot.praw dziecka, 
plakaty dot. przeciwdziałania przemocy. 
Zamieszczanie informacji instytucji 
pomocowych w gablotach informacyjnych.

Debaty uczniowskie:
Wpływ brutalnych gier komputerowych na 
zachowanie dzieci.
Wpływ kontroli dorosłych na zachowanie 
uczniów.
Czy warto czynić dobro?
Czy warto mieć zaufanie do innych ludzi

Udział rodziców:
Rodzice  uczestniczyli  w  prelekcji
przeprowadzonej  przez  pracownika  PPP nt.
”Problemów wieku dorastania:  problemy w
komunikacji, depresje”.”

SP3 W  ciągu  całego  roku  szkolnego  w
miarę potrzeb

3 akcje informacyjne

Debaty uczniowskie – 4 debaty

1 prelekcja

Przygotowanie gazetki ściennej z 
informacjami na temat instytucji 
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wspomagających rodzinę( adresy, numery 
telefonów, zadania, dyżury pracowników) z 
szczególnym uwzględnieniem instytucji 
zajmujących się przemocą domową
Oplakatowanie szkoły d( przemoc domowa, 
przemoc rówieśnicza
Poruszanie problematyki przemocy w 
rodzinie, możliwości zakładania Niebieskiej 
Karty podczas pogadanek w klasach 
starszych
Pogadanki w klasach 7,8 na temat praw i 
obowiązków człowieka 

SP nr 6

W ramach WDŻ, WOS,
pogadanek pedagoga

Gazetka  dostępna  jest  dla  wszystkich
rodziców szkoły

Plakaty wiszą w widocznych miejscach

1. Rozmowy z rodzicami na temat 
możliwości otrzymania pomocy w 
sytuacjach występowania przemocy.

2. Zapoznawanie rodziców z procedurą 
„Niebieskiej Karty” 

3. Udział rodziców naszych uczniów w 
zajęciach podnoszących kompetencje 
wychowawcze „Szkoła dla Rodziców i 
Wychowawców”
 
4. Udział uczniów i rodziców w prelekcji nt. 
bezpieczeństwa w sieci

SP 8 Konsultacje rodzinne, wywiady 
środowiskowe, porady indywidualne – 
na bieżąco 

Liczba poinstruowanych rodzin: 2 

Zachęcanie do udziału wszystkich 
rodziców

Liczba uczniów: 
klasy I -III SP8 
Klasy VI-VIII SP, III gim

Przestrzeganie Polityki Ochrony Dzieci - 

„Chronimy dzieci” 

SP Dulowa  Publikacja na szkolnej www Polityki 
Ochrony Dzieci 

Zajęcia z uczniami oraz spotkania z 
rodzicami na wywiadówkach, przekazanie 
ulotek informacyjnych w ramach programu 
„Zachowj Trzeźwy Umysł”
                         

ZSP Młoszowa Akcja „Zachowaj Trzeźwy Umysł”- 90
uczestników
                 

       1.2.Systematyczne podnoszenie
       kwalifikacji kadr specjalistycznych

 udzielających pomocy w sytuacjach
 przemocy domowej (pedagodzy,
 pracownicy OPS, dzielnicowi, pracownicy
 służby zdrowia itp.)
    /Krótki opis sposób realizacji zadania/      

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
Placówki Oświatowe
                     

- liczba akcji informacyjnych,
-liczba szkoleń specjalistycznych,
- ilość artykułów, wystąpień w 
mediach lokalnych, plakaty i 
broszurki itp.
                       

1. Organizacja szkolenia dla członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego, kuratorów, 
pedagogów, asystentów rodziny, 
dzielnicowych, przedstawicieli Ośrodka 
Pomocy Społecznej i Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Trzebini, którego celem było podniesienie 
skuteczności współpracy służb i podmiotów 
zaangażowanych w działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
realizacji procedury „Niebieska Karta” na 
terenie gminy Trzebinia.

2. Współorganizacja konferencji dla 
kuratorów, asystentów rodziny, pracowników
socjalnych oraz Gminnej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
na temat sytuacji dziecka w rodzinie 

Urząd Miasta, OPS 1 szkolenie
1 konferencja
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dysfunkcyjnej pn. „I kto to mówi”- jedna 
sytuacja wiele spojrzeń. Dobro dziecka, czy 
zawsze znaczy to samo”. 

Wprowadzenie aktualnych zmian w 
dokumentacji Przedszkola / Procedury 
postępowania w ramach udzielania pomocy 
ofiarom przemocy domowej 

PS nr 2
Kurator  Sądowy

Raz w roku

Szkolenie rady pedagogicznej w ramach 
WDN na temat procedur w zakresie 
udzielania pomocy ofiarom przemocy 
domowej 

PS nr 3
PPP w Trzebini 

Raz w roku

Szkolenie pedagoga szkolnego: „Lokalny 
system przeciwdziałania przemocy”.

SP 3 oddział gimn. 
Gminna Komisja

Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.

1 szkolenie + plakaty dla uczniów

Udział pedagoga szkolnego w spotkaniach 
grupy wsparcia szkolnych pedagogów
organizowanych w Poradni Psychologiczno 
– Pedagogicznej
Udział pedagoga w szkoleniu: 
”Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie”

SP3
PPP
UM

Szkolenie pedagoga szkolnego na temat– 
procedura „Niebieskiej Karty” dla 
przedstawicieli oświaty – rola i zadania 
pedagogów/psychologów”

SP 4 
UM Trzebinia

1 szkolenie / 1 osoba

Udział pedagogów szkolnych w 5 
-godzinnych warsztatach na temat przemocy 
domowej i pracy w zespołach 
interdyscyplinarnych
Udział pedagoga i nauczyciela WDŻ w 
szkoleniu;” Porozmawiajmy o środkach 
psychoaktywnych, co każdy nauczyciel 
wiedzieć powinien- procedury w sytuacjach 
kryzysowych w szkole”.

SP nr 6 , szkolenia
finansowane prze GKRPA

2 szkolenia

Udział pedagoga szkolnego w szkoleniu 
zorganizowanym przez OPS w Trzebini. 
Udział pedagoga w grupach wsparcia, 
gdzie poruszana jest w/w tematyka. 
Organizacja szkoleń dla wszystkich 
nauczycieli.

SP Bolęcin
OPS Trzebinia

Poradnia Psychologiczno –
Pedagogiczna w Chrzanowie

        5- liczba szkoleń specjalistycznych dla
pedagoga,

        1- liczba szkoleń specjalistycznych dla
nauczycieli.

Udział pedagoga w trzebińskiej debacie 
dot. narkotyków.

ZSP Czyżówka

Szkolenie na temat Niebieskiej Karty dla 
pedagogów i dyrektorów

SP Dulowa 1 szkolenie

Udział dyrektora i pedagoga w  szkoleniu  na
temat przemocy. Udział uczniów i 
nauczycieli w szkoleniu prowadzonym przez 
Komendę Policji w Chrzanowie. 
Samokształcenie własne pracowników.     

SP w Lgocie 2 osoby

 Udział  pedagoga szkolnego w
    szkoleniu z zakresu : „Pierwsza pomoc”;

Spotkaniach roboczo- informacyjnych dla 

SP Psary
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pedagoga w gminie;

Spotkania roboczo-informacyjne z 
dzielnicowym.

  Szkolenie wszystkich pracowników  szkoły 
w tym pedagogicznych i  niepedagogicznych 
z zakresu: „Pierwsza pomoc”

Spotkania organizowane przez  GKRPA na 
temat środków psychoaktywnych oraz zmian
w procedurze Niebieskich Kart

ZSP Młoszowa        2 szkolenia 

1.3. Prowadzenie akcji informacyjnych na 
temat procedur ochrony prawnej, 
możliwości uzyskania pomocy i 
wsparciach poprzez  działania 
profilaktyczno-medialne.

/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                                 

Ośrodek Pomocy Społecznej,
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych, 
Placówki Oświatowe

              

- liczba akcji informacyjnych,
-liczba szkoleń specjalistycznych,
- ilość artykułów, wystąpień w 
mediach lokalnych, plakaty i 
broszurki itp. 

                          

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy 
domowej – udzielanie porad prawnych 

Urząd Miasta  132 osoby

       Gazetka na holu przedszkolnym, z    
podstawowymi informacjami prawnymi i nr 
telefonów oraz nazwami instytucji do 
których należy się zwrócić o pomoc + 
broszurki informacyjne.

PS Bolęcin
gazetka – 1

broszurki -50 szt

        Zapoznanie się nauczycieli z broszurą 
„Postepowanie w związku z wystąpieniem 
przemocy wobec dzieci”
Przedstawienie  nauczycielom informacji na 
temat :,,Dziecko krzywdzone. Sytuacja 
psychologiczna dziecka krzywdzonego”  
oraz ,,Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie”- szkolenie nauczycieli w ramach 
WDN
                   

Pr   Przedszkole Samorządowe w
Myślachowicach                  

              

- 2 l- 2 akcje informacyjne

                          

ART – Trening Zastępowania Agresji – 
zajęcia dla uczniów klas starszych
.Udział w spektaklach profilaktycznych,
min. w programie profilaktycznym pt. ”Nie 
zmarnuj swojego życia” prowadzonym przez
zespół „Rymcerze” (uczniowie z klas 
siódmych i ósmych)

Organizacja Dnia Bezpiecznego
Internetu
Pogadanki w klasach nt. bezpieczeństwa w 
sieci
Przeprowadzona przez policjanta pogadanka 
dla uczniów klas młodszych, dotycząca 
bezpiecznych postaw i zachowań, a dla 
uczniów klas starszych„ odpowiedzialności 
karnej nieletnich 
Przekazywanie informacji rodzicom nt. 
instytucji pomocowych.

SP 3 Cykliczne zajęcia w całym roku 
szkolnym

W miarę potrzeby

       Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas:  1, 2, SP nr 5                  Liczba akcji informacyjnych: 15
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4, 5 oraz 3 gimnazjum: 
Spotkanie z policjantem: klasy 1 i 2.
Zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 1, 2, 4,
5 i 3 gimnazjum: : Emocje i uczucia, Kraina 
emocji, Normy i zasady, Bezpieczny uczeń, 
Wartość człowieka, Co to jest złość, 
Autorytet? A co to takiego?
Pedagogizacja rodziców: Cyberprzemoc
                  

 

1. Udział uczniów i rodziców w prelekcji nt. 
przemocy w sieci
2. Organizacja Dnia Bezpiecznego 
Internetu(SP8)
3. Pogadanki w klasach nt. prawnych 
aspektów bezpieczeństwa w sieci
4. Lekcje wychowawcze związane z 
rozpoznawaniem aktów przemocy wśród  
dzieci i młodzieży oraz omawianie sposobów
właściwego reagowania na nie                     
                 

SP 8 Liczba uczniów: 
klasy I -III SP8 
Klasy VI-VIII SP, III gim
Liczba uczniów: klasy I – VI 

Liczba uczniów: klasy IV – VI (SP8), 
III (Gim3)

Wszystkie klasy

Objęcie pomocą pedagoga szkolnego
        ofiar i świadków przemocy domowej
       w razie konieczności.

       Zespół Szkolno-Przedszkolny
w      w   Czyżówce

        Nie stwierdzono występowania
       zjawiska przemocy domowej.

 Gazetka informacyjna w szkole        SP w Lgocie                            

Prowadzenie akcji informacyjnych na 
terenie szkoły, na zebraniach z rodzicami
Umieszczenie materiałów informacyjnych na
tablicach informacyjnych w szkole oraz na 
stronie internetowej szkoły

      SP Psary                    Co najmniej jeden raz w roku              
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Cel szczegółowy 2.
Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

Działania Instytucja Realizująca Wskaźniki 

2.1. Systematyczne monitorowanie 
zjawiska przemocy domowej na terenie 
gminy
./Krótki opis sposób realizacji zadania/
                                

Zespół  interdyscyplinarny,
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Urząd Miasta, 
Komisariat Policji,
Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

              

- liczba spotkań zespołu, 
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych, 
- liczba rodzin dotkniętych  
przemocą objętych 
specjalistycznym wsparciem, 
- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart,
- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie,
                            

  Zespół  Interdyscyplinarny  prowadzi,
szczególnie  poprzez  funkcjonowanie  grup
roboczych  pracę  z  rodzinami  objętymi
procedurą NK .
W  związku  z  faktem,  że  wszystkie  NK
wpływają  do  ZI  można  obecnie
kompleksowo  ocenić  skalę  zjawiska
przemocy domowej na terenie Trzebini. 
W  ramach  bezpośrednich  działań  Zespołu
odbyły  się  4 spotkania   Zespołu
Interdyscyplinarnego.  W  czasie  spotkań
członkowie  ZI  omawiali  bieżące  sprawy
związane z działaniem grup roboczych oraz
sytuacje  poradnictwa  specjalistycznego  na
teranie gminy Trzebinia. 

Zespół Interdyscyplinarny 1. Do ZI w 2018r wpłynęło - 69 
NK. 

2. NK zgłoszone przez:
      Policja -51
      OPS     - 11
      Oświata - 1
      GKRPA - 6

3. Powołano 69 nowych grup 
roboczych w roku 2018, a łączna 
ilość Niebieskich Kart 
prowadzonych w 2018  roku 
wyniosła – 118szt

4. NK założone w 2015 i 
zakończone w 2018 –  2 szt.

5. NK założone w 2016 i 
zakończone w 2018 –  9 szt.

6. NK założone w 2017 i 
zakończone w 2018 –  29 szt.

7. NK założone w 2018 i 
zakończone w 2018 –  36 szt.

8. Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że 
doświadcza  przemocy domowej, 
przybyłych na spotkanie grupy 
roboczej  w 2018 r  wyniosła  - 76
osób.

9. Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc domową  przybyłych na 
spotkanie grupy roboczej  w 2018
r  wyniosła  - 57 osób.

10. Ilość spraw związanych z 
przemocą domową dotyczącą 
małoletnich  w ramach procedury 
NK w 2018 roku wyniosła - 15 
rodzin

 Systematyczne  monitorowanie  rodzin,  w
których  pojawił  się  problem  przemocy  lub
zachodzi podejrzenie problemu przemocy.

PS 1 Liczba rodzin: 4

- Bieżący kontakt z dzielnicowym, Komenda Policji w Trzebini Spotkanie z policjantem – 2
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informacja na temat ewentualnych sytuacji 
niepokojących
- Kontakt z OPS w Trzebini 

OPS
PS nr 2

- Bieżący kontakt z dzielnicowym, 
informacja na temat ewentualnych sytuacji 
niepokojących
- Kontakt z OPS w Trzebini 

Komenda Policji w Trzebini
OPS

PS nr 3

Spotkanie z policjantem - 2

Nauczyciele na bieżąco monitorują zjawi-
sko przemocy w rodzinie.  

Przedszkole Samorządowe   
Nr 4 w Trzebini

w ciągu roku

Bieżące obserwowanie przez nauczycieli 
dzieci czy nie maja symptomów przemocy.

PS Bolęcin 0

Systematycznie moniturujemy (w ramach 
możliwości) rodziny uczniów naszej szkoły, 
w których istnieje zjawisko przemocy 
domowej.
Na bieżąco współpracujemy z OPS
(pracownikami socjalnymi, asystentami), 
kuratorami społecznymi, zawodowymi, 
policją

SP3  Cały rok szkolny, w miarę potrzeby

Liczba rodzin dotkniętych przemocą 
objętych specjalistyczną pomocą - 8 
rodzin

Liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart - 1

11. Monitorowanie zjawiska przemocy 
domowej wśród uczniów szkoły poprzez: 
arkusze diagnostyczne, indywidualne 
rozmowy wychowawcy, pedagoga szkolnego 
z rodzicami, konsultowanie problemów z  
pracownikami socjalnymi OPS.
12. Ewidencja dzieci z zdiagnozowanym 
problemem przemocy domowej(pozyskane 
informacje o założonej w rodzinie 
Niebieskiej Karcie )

SP nr 6
Praca ciągła

6 spotkań grupy roboczej

1. Systematyczne monitorowanie rodzin, w 
których pojawił się problem przemocy lub 
zachodzi podejrzenie problemu przemocy. 
2. Uczestnictwo pedagogów i psychologa 
szkolnego w posiedzeniach grupy roboczej 
dotyczącej Niebieskiej Karty w OPS w 
Trzebini. 
3. Udział psychologa szkolnego w 
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego 
w OPS w Trzebini. 

SP 8
Liczba rodzin: 5

Liczba rodzin: 5

cyklicznie

Systematyczne monitorowanie zjawiska 
przemocy domowej. 

SP Bolęcin
OPS Trzebinia

Komisariat Policji

1- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych,
1-liczba rodzin dotkniętych  przemocą
objętych specjalistycznym wsparciem,
1- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart

obserwacja uczniów na terenie szkoły 
rozmowy z opiekunami prawnymi uczniów
rozmowy z uczniami 
współpraca z społecznymi kuratorami 
sądowymi
udział pedagoga w grupach roboczych NK

SP Dulowa 0 rodziny 

Bieżąca obserwacja zachowań uczniów i 
współpraca z rodzicami.  Udział pedagoga  

SP w Lgocie 1 rodzina
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w spotkaniu Zespołu Interdyscyplinarnego 
przy OPS Trzebinia

Ankietowanie uczniów klas II-VIII na temat 
bezpieczeństwa , w tym agresji i przemocy 
oraz ankietowanie uczniów klas IV-VIII 
dotyczących zagrożenia uzależnieniami.
Realizacja na godzinach wychowawczych 
zajęć z zakresu profilaktyki agresji. 
Pedagogizacja rodziców na w/w temat.

       Informowanie rodziców o instytucjach
       pomocnych i ich zadaniach
       Realizacja na terenie szkoły programów
       przeciwdziałających agresji słownej
       i  fizycznej  w szkole.

SP Psary W zależności od potrzeb

Omówienie  spraw związanych z sytuacją 
rodzinną i szkolną uczniów z rodzin 
dysfunkcyjnych

ZSP Młoszowa  udział w posiedzeniu- x3 pedagog 
szkolny
                            

2.2. Stała praca nad rozwojem 
infrastruktury instytucji pomocowych  i 
ich skuteczności.
/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                                

Zespół interdyscyplinarny,
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Miasta, 
Komisariat Policji,
Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

              

- liczba spotkań zespołu, 
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych, 
- liczba rodzin dotkniętych  
przemocą objętych 
specjalistycznym wsparciem, 
- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart,
- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie,                           

W ocenie ZI współpraca pomiędzy lokalnymi
podmiotami w obszarze przemocy domowej 
przebiega pozytywnie. Przedstawiciele 
poszczególnych instytucji chętnie w miarę 
potrzeb uczestniczą w spotkaniach grup 
roboczych. Analizując dane statystyczne za 
2018 rok,  odnotowano mniejszą ilość 
zakładanych NK przez Policję i zwiększenie 
aktywności w tym aspekcie przez GKRPA.  
Jednocześnie więcej instytucji zakłada NK 
/szkoły, służba zdrowia/, co jest wynikiem 
uczestniczenia w grupach roboczych 
przedstawicieli tych instytucji oraz 
przeprowadzanych szkoleń edukacyjnych 
dla poszczególnych grup zawodowych. 

Zespół Interdyscyplinarny 4 posiedzenia  w ciągu roku 

Współpraca z OPS w Trzebini –udział 
pedagoga szkolnego w posiedzeniach grupy 
roboczej – Niebieska Karta
Stała współpraca z kuratorami, asystentami, 
pracownikami PPP

SP3  8 rodzin objętych pomocą
10 spotkań, w których uczestniczył 
pedagog

Stały kontakt z kuratorem społecznym oraz z 
mamą uczniów /dwoje dzieci/          

ZSP Młoszowa 1 rodzina w której występuje 
alkoholizm i przemoc.

2.3 Powołanie Zespołu 
Interdyscyplinarnego z kompetencjami 
wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie.

Zespół interdyscyplinarny, 
Ośrodek Pomocy Społecznej,
Urząd Miasta,
Komisariat Policji,

- liczba spotkań zespołu, 
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych, 
- liczba rodzin dotkniętych  
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/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                                

Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia  Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

              

przemocą objętych 
specjalistycznym wsparciem, 
- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart,
- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie,
                            

  Zgodnie ze znowelizowaną w dniu 1 
sierpnia 2010 r.  ustawą  o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, Rada Miasta Trzebini 
podjęła w  dniu 24 września 2010 r.  uchwałę 
Nr L/546/V/2010 w sprawie: trybu i sposobu 
powoływania i odwoływania członków 
Zespołu Interdyscyplinarnego w Trzebini 
oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania. 
         Na jej podstawie  Burmistrz Miasta 
Trzebini Zarządzeniem Nr 0151/285/2010 z 
dnia 01.10.2010 r. powołał   Zespól 
Interdyscyplinarny (ZI), w skład którego   
wchodzą przedstawiciele jednostek, 
organizacji i instytucji określonych w ustawie
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

Zespół Interdyscyplinarny W ramach bezpośrednich działań 
Zespołu odbyły się 4 spotkania  
Zespołu Interdyscyplinarnego. W 
czasie spotkań członkowie ZI 
omawiali bieżące sprawy związane z 
działaniem grup roboczych oraz 
sytuacje poradnictwa 
specjalistycznego na teranie gminy 
Trzebinia. 

 Udział pedagoga szkolnego 
w posiedzeniu zespołu interdyscyplinarnego.

SP Bolęcin
OPS Trzebinia

Komisariat Policji

1- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych,
1-liczba rodzin dotkniętych  przemocą
objętych specjalistycznym wsparciem,
1- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart.

2.4. Współpraca z ośrodkami wsparcia 
mogącymi zapewnić schronienie dla osób 
uwikłanych w przemoc domową. 
/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                                

Zespół interdyscyplinarny,
Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Urząd Miasta,
Komisariat Policji,
Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, 

              

- liczba spotkań zespołu, 
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych, 
- liczba rodzin dotkniętych  
przemocą objętych 
specjalistycznym wsparciem, 
- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart,
- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie,
                             

ZI utrzymuje stały kontakt z POIK i ma 
zapewnienie że POIK świadczy usługi 
również dla mieszkańców Trzebini 

ZI, POIK 
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Cel szczegółowy 3.
Zwiększanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową na terenie gminy

Trzebinia. 

Działania Instytucja Realizująca Wskaźniki 

3.1. Udzielanie specjalistycznej pomocy 
(psychologicznej, socjalnej, 
terapeutycznej, prawnej itp.) ofiarom 
przemocy domowej.

/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                           

                               

Placówki oświatowe
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Komisariat Policji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Służba Zdrowia 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Instytucje opiekuńczo – 
wychowawcze
Grupy Robocze          

 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców 

                     

                             

W ramach procedury NK w 
OPS udzielano porad i wsparcia dla osób  co
do których  istnieje podejrzenie, że 
doświadcza  przemocy domowej

ZI, OPS Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że doświadcza  
przemocy domowej, przybyłych na 
spotkanie grupy roboczej  w 2018 r  
wyniosła  - 76 osób.

Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych
i ich rodzin oraz dla ofiar przemocy 
domowej – udzielanie porad prawnych 

Urząd Miasta   132 osoby, w tym:
• 19 osób doznających 

przemocy domowej
• 4 osoby stosujące przemoc

Udzielanie  specjalistycznej  pomocy
psychologicznej,  socjalnej,  terapeutycznej,
prawnej, itp., ofiarom przemocy domowej:

1.  Objęcie  opieką  oraz  działaniami
profilaktycznymi  dzieci,  które  mają  do
czynienia z problemem zaniedbania i agresji.
Zadanie to wykonujemy podczas bieżących
rozmów  z  dziećmi,  w  czasie  wizyt  w
domach rodzinnych i rozmów z rodzicami. 

2.  Kierowanie  rodzin  ze  szczególnymi
trudnościami do specjalistów oraz placówek
i instytucji specjalistycznych.

Podjęcie  działań  zmierzających  do
systemowej pomocy rodzinom uwikłanym w
przemoc domową:
 1. Systematyczne monitorowanie rodzin, w
których  pojawił  się  problem przemocy lub
zachodzi podejrzenie problemu przemocy.

PS nr 1

Liczba dzieci objętych 
specjalistyczną pomocą: 11

2 rodziny naszych dzieci uczestniczyło
w  zajęciach  SZKOŁY  DLA
RODZICÓW,  prowadzonych  przez
PPP w Chrzanowie 

Liczba rodzin: 4

Wzmożona opieka pedagogiczna nad 
uczniami z rodzin objętych procedurą 
„Niebieskiej Karty”.  Motywowanie 
uczniów do systematycznej nauki, 
umożliwienie pełnoletniej uczennicy 
ukończenie gimnazjum. Współpraca z 
Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej w Chrzanowie, Powiatowym 

Oddziały gimnazjalne 
Szkoły Podstawowej nr 3 w 
Trzebini

3 rodziny
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Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie, 
Sądem Rejonowym w Chrzanowie i 
kuratorami.

 Indywidualne rozmowy z rodzicami
(wspieranie i kierowanie do właściwych 
instytucji, specjalistów).
Indywidualne rozmowy z uczniami.
Zajęcia o charakterze terapeutycznym, 
relaksacyjne – dla uczniów
 Lekcje wychowawcze dot. Komunikacji
interpersonalnej, relacji koleżeńskich
Warsztaty dla uczniów dot. komunikacji w 
grupie.

SP3

Wzmożona opieka pedagogiczna nad 
uczniem, dla którego stosowana jest 
procedura „Niebieskiej Karty”.
Współpraca z PCPR w Chrzanowie, 
Powiatowym Ośrodkiem Interwencji 
Kryzysowej i Sądem Rejonowym w 
Chrzanowie.

Szkoła Podstawowa nr 4 w
Trzebini 

         1 rodzina

Rozmowy pedagoga szkolnego, dyrekcji 
szkoły z rodzicami uczniów na temat 
problemów związanych z przemocą 
domową
Konsultowanie się pedagoga szkolnego z 
instytucjami:  OPS, ( pracownik 
zajmującymi się przemocą domową), POIK 
w celu ewentualnej pomocy rodzinie

SP nr 6

Kilka rozmów z rodzicem, kilka 
konsultacji telefonicznych

Prowadzenie rozmów i spotkań z 
psychologiem i pedagogiem szkolnym celem
wspierania funkcji wychowawczych 
rodziców.

SP Płoki Rodzin dotkniętych przemocą: 2

      Zgodnie z „Gminnym Programem 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
ochrony ofiar przemocy w rodzinie” szkoła 
prowadzi akcje informacyjne wśród 
uczniów i rodziców w każdym roku 
szkolnym. Akcje prowadzone są przez 
dyrektora, wychowawców klas, pedagoga 
szkolnego oraz specjalistów zapraszanych 
do szkoły. 

      Pedagog szkolny uczestniczy w zebraniach 
Grupy  Roboczej w procedurze „Niebieskiej
Karty” .
Szkoła współpracuje z instytucjami 
pomocowymi     Oraz Dzielnicowym i  
Kuratorem Sądu Rejonowego .
Szkoła realizuje własne programy dotyczące
ogólnie pojętego bezpieczeństwa w tym dt 
agresji słownej i fizycznej.
 Szkoła posiada własne procedury dotyczące
postępowania w sytuacji agresji i przemocy.

SP w Psarach

Dwie prelekcje dla rodziców:
- Warsztaty Profilaktyczne dla rodziców 
- Akademia Pozytywnej Profilaktyki- 
P.Marek Wąsik

ZSP Młoszowa
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-Psycholog i Pedagog P.P.P w 
Chrzanowie- prelekcja na temat 
Właściwej Komunikacji w rodzinie.

                     

3.2. Oddziaływania resocjalizacyjne 
ukierunkowane na sprawców przemocy 
domowej.

 /Krótki opis sposób realizacji zadania/
                           

                               

Placówki oświatowe 
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Komisariat Policji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Służba Zdrowia 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Instytucje opiekuńczo – 
wychowawcze
Grupy Robocze

          

ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców 

                     

                           

W ramach procedury NK w OPS udzielono 
porad osobom, co do których  istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc domową  

ZI, OPS Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc domową  przybyłych na 
spotkanie grupy roboczej  w 2018 
r  wyniosła  - 57 osób.

Pedagog szkolny uczestniczy w zespołach 
grup roboczych w procedurze Niebieskiej 
Karty w OPS w Trzebini, gdzie również 
biorą udział sprawcy przemocy – stosowanie
się do zaleceń grupy w stosunku do sprawcy 
przemocy.

SP3 8 rodzin objętych specjalistyczną 
pomocą

1. Objęcie opieką oraz działaniami 
profilaktycznymi dzieci, które mają do 
czynienia z problemem zaniedbania i agresji.
Zadanie to wykonujemy podczas bieżących 
rozmów z uczniami, w czasie wizyt w 
domach rodzinnych i rozmów z rodzicami 
oraz prowadząc dodatkowe zajęcia dla 
uczniów z trudnościami wychowawczymi.

SP 8 Liczba dzieci objętych specjalistyczną 
pomocą: 19

3.3. Podjęcie działań zmierzających do 
systemowej pomocy rodzinom  uwikłanym
w przemoc domową.

/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                           

                               

Placówki oświatowe
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Komisariat Policji

Ośrodek Pomocy Społecznej
Służba Zdrowia 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Instytucje opiekuńczo – 
wychowawcze
Grupy Robocze          

 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców 

                     
                             

Ośrodek Pomocy Społecznej systematycznie
rozwija pomoc w postaci poradnictwa 
specjalistycznego, która jest realizowana 
m.in. przez pracowników Zespołu 
Profilaktyki i Terapii Rodzin.                         
Do zadań Zespołu należało przede 
wszystkim:
- udzielanie porad dotyczących problemów 

OPS Ilość rodzin objętych pomocą Zespołu 
335
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osobistych,                                                      
- prowadzenie terapii indywidualnej i 
rodzinnej,
- udzielanie porad i konsultacji w sprawach 
osobistych młodzieży,
- praca terapeutyczna z rodziną dotkniętą 
problemem alkoholowym,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia uzależnień,
- działalność profilaktyczno-edukacyjna
  w zakresie uzależnień,
- udzielanie informacji o możliwościach i 
sposobach leczenia zaburzeń psychicznych,
-  prowadzenie grupy wsparcia,
- podejmowanie interwencji kryzysowych,
- praca terapeutyczna z osobami 
zaburzonymi psychicznie i ich rodzinami,
- obsługa "Telefonu Zaufania",

Grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy domowej

Urząd Miasta 44 osoby

Na bieżąco, w miarę potrzeby szkoła 
współpracuje z instytucjami
pomocowymi (OPS, Policja, Sąd)
 W miarę potrzeby w szkole odbywają się 
spotkania w obecności dyrektora szkoły, 
wychowawcy danego ucznia, pedagoga 
szkolnego, rodzica oraz kuratora 
społecznego lub zawodowego (jeśli dana 
rodzina ma kuratora) w celu wypracowania 
wspólnego frontu działań, pomocy rodzinie..
Indywidualne porady i konsultacje

SP 3

8 spotkań

Ok.20 konsultacji

1.Systematyczne monitorowanie rodzin, w 
których pojawił się problem przemocy lub 
zachodzi podejrzenie problemu przemocy. 

2. Uczestnictwo pedagogów i psychologa 
szkolnego w posiedzeniach grupy roboczej 
dotyczącej Niebieskiej Karty w OPS w 
Trzebini. 

3. Udział psychologa szkolnego w 
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego
w OPS w Trzebini. 

4. Kierowanie rodzin ze szczególnymi 
trudnościami do specjalistów oraz placówek 
i instytucji specjalistycznych. 

5. Regularne kontakty z Powiatowym 
Centrum Pomocy Rodzinie w Chrzanowie – 
omawianie sytuacji w rodzinach zastępczych
na terenie gminy Trzebinia. 

7. Współpraca z asystentami rodzin przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini. 

SP 8 Liczba rodzin 13

Liczba  rodzin 13

Systematycznie wg. harmonogramu 
spotkań

Na bieżąco

Na bieżąco

Na bieżąco
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3.4. Podejmowanie działań 
psychoedukacyjnych mających na celu 
podnoszenie kompetencji opiekuńczo - 
wychowawczych rodziców.

 /Krótki opis sposób realizacji zadania/
                           

                               

Placówki oświatowe
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Komisariat Policji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Służba Zdrowia 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Instytucje opiekuńczo – 
wychowawcze
Grupy Robocze

          

 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców 

                     
                            

W ramach działań edukacyjnych w 2018 
roku kontynuowano spotkania „Grupy 
edukacyjno – samopomocowej dla matek”. 
Uczestnikami spotkań były matki, często 
młode, samotnie wychowujące dzieci, 
mające trudności w pełnieniu ról rodzinnych 
i prowadzeniu gospodarstwa domowego. 
Powyższe trudności spowodowane były 
między innymi, brakiem właściwego 
przygotowania do życia w rodzinie oraz 
odpowiednich wzorców pełnienia ról 
rodzinnych. 

OPS  W ubiegłym roku odbyły się dwie 
edycje. Łącznie w spotkaniach 
uczestniczyło 17  kobiet.

     Zajęcia dla rodziców w ramach projektu 
„Szkoła dla Rodziców”, które odbyły się na 
przełomie czerwca i lipca 2018r. W zajęciach
uczestniczyły rodziny objęte procedura NK.  

OPS, GKRPA 1 edycja

- Propagowanie wśród rodziców spotkań ze 
specjalistami organizowanych przez PPP- 
„Szkoła dla rodziców”
-Spotkanie dla rodziców przedszkolaków  z  
kuratorem zawodowym i psychologiem z 
PPP w Trzebini „Rodzicielstwo i zagrożenia 
cyberprzestrzeni” Dyskusja na tematy 
wychowawcze
- systematyczne rozprowadzanie wśród 
rodziców ulotek z artykułami z dziedziny 
wychowania – przedszkolna seria „Warto 
przeczytać” 

PS 2
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

Rekomendacja „Szkoły dla rodziców” 
na zebraniach z rodzicami - 2 razy w 
roku szkolnym 

- 1 spotkanie dla 45 osób

1 raz w miesiącu dla wszystkich 
rodziców

- Propagowanie wśród rodziców spotkań ze 
specjalistami organizowanych przez PPP- 
„Szkoła dla rodziców”

- zorganizowanie spotkania dla rodziców 
przedszkolaków  z  psychologiem z PPP w 
Trzebini „Wpływ postaw rodzicielskich na 
kształtowanie się osobowości dziecka”. 
Dyskusja na tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie wśród 
rodziców broszurek z artykułami z dziedziny
wychowania – przedszkolna seria „Warto 
przeczytać” 

PS 3
Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna

Rekomendacja „Szkoły dla rodziców” 
na zebraniach z rodzicami - 3 razy w 
roku szkolnym 

- 1 spotkanie dla 45 osób

1 raz w miesiącu dla wszystkich 
rodziców

 Szkolenie dla rodziców nt „Granice i zasady
w wychowaniu dziecka” prowadzone przez           

1 szkolenie 50 osób

15



pracownika Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej  w Chrzanowie.  
Warsztaty dla rodziców w ramach  Programu
Profilaktyki Zintegrowanej „Archipelag 
Skarbów”. 
Systematyczne spotkania z rodzicami 
podczas wywiadówek i dni otwartych, 
wspieranie ich w rozwiązywaniu 
różnorodnych problemów wychowawczych. 
Przeprowadzanie wizyt domowych, 
konsultacji indywidualnych i spotkań 
mediacyjnych w sytuacjach konfliktowych i 
kryzysowych..

Oddziały gimnazjalne Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Trzebini

Warsztaty 38 osób

Zgodnie z harmonogramem pracy 
szkoły i bieżącymi potrzebami.             

Rozmowy indywidualne pedagoga 
szkolnego, wychowawców z rodzicami – 
udzielanie wskazówek, porad 
wychowawczych
Pedagogizacja na zebraniach 
Propagowanie wśród rodziców 
„Szkoły dla rodziców” – warsztatów 
organizowanych przez pracowników PPP
Zorganizowanie dla rodziców prelekcji nt. 
”Problemów wieku dorastania: problemy w 
komunikacji, depresje”  poprowadzonej 
przez pracownika PPP 

               SP 3
1 prelekcja

Spotkania edukacyjne: Jak się uczyć?, 
Dziecko z dysfunkcjami, Cyberprzemoc, 
Wybór dalszej drogi kształcenia,  
Bezpieczeństwo w szkole

Konsultacje i poradnictwo psychologiczno – 
pedagogiczne oraz wychowawcze dla 
rodziców                               

SP nr 5          Liczba szkoleń, kursów i innych akcji 
edukacyjnych skierowanych do 
rodziców: 5

Liczba porad, konsultacji: 170

Pedagogizacja rodziców- pogadanki 
pedagoga szkolnego, wychowawców klas, 
zaproszonych pracowników PPP , 
poruszające tematykę wychowawczą, 
podnoszące kompetencje wychowawcze 
rodziców
                               

SP 6 200 rodziców

Udział rodziców w zajęciach 
psychoedukacyjnych w ramach „Szkoły dla 
Rodziców i Wychowawców”
Spotkanie psychoedukacyjne nt. 
bezpieczeństwa dzieci ( w sieci, w 
kontaktach z obcymi osobami) – dla 
rodziców uczniów klas I – III 
Spotkanie psychoedukacyjne nt. 
bezpieczeństwa młodzieży 

( w sieci, zagrożeń wynikających ze 
stosowania środków psychoaktywnych)

Spotkanie psychoedukacyjne dla rodziców 
uczniów klas VII SP, II Gim. w ramach 
realizacji programu Archipelag Skarbów      

 SP 8 Liczba edycji: 1

Liczba akcji: 2

Liczba uczestników:

ok. 300

Liczba akcji : 1

Liczba uczestników: ok. 60

  Cykl spotkań rodziców i uczniów z 
psychologiem dot. szeroko rozumianego 

ZSP w Czyżówce
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pojęcia agresji wśród dzieci i młodzieży (nie
przemocy w domu!)    

Rozmowy indywidualne z rodzicami oraz  
opiekunami prawnymi dzieci, udzielanie 
informacji i wskazówek do pracy z 
dzieckiem –wg potrzeb, pedagogizacja 
rodziców        

SP Dulowa  3 spotkania

Prelekcje i indywidualne konsultacji  dla 
rodziców prowadzone przez pedagoga 
psychologa  z poradni i wychowawców.  
Szkolenia wewnętrzne dla pracowników 
szkoły. 

SP w Lgocie 2

3.5 Prowadzenie działań skierowanych na 
pomoc opiekunczo-wychowawczą   i 
terapeutyczną dla dzieci z rodzin 
dotkniętych przemocą domową.

/Krótki opis sposób realizacji zadania/
                           

                              

Placówki oświatowe
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna
Komisariat Policji
Ośrodek Pomocy Społecznej
Służba Zdrowia 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych 
Instytucje opiekuńczo – 
wychowawcze
Grupy Robocze          

 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców           

W placówce prowadzone były następujące 
działania:

- spotkania indywidualne              z rodzicem
celem rozmowy na temat problemów 
dziecka lub udzielenia potrzebnego 
rodzicowi wsparcia,  

- Dzień Otwarty dla Rodziców – 
comiesięczne dyżury wychowawców,

- współpraca z asystentami rodzinnymi.

Placówka wsparcia dziennego
„Świetlica Plus”

418 dzieci zapisanych do placówki
w roku 2018, w 4 oddziałach.



Dzienny Ośrodek Młodzieżowy na Oś. Gaj Fundacja Dobry Start 74 osoby

Prowadzenie  indywidualnych  rozmów
i udzielanie porad, wskazywanie instytucji
wspomagających. 

Przedszkole Samorządowe   
Nr 4 w Trzebini

- ilość osób doświadczających 
przemocy objętych specjalistyczną 
pomocą – 1 rodzina

 Zmotywowanie matki do objęcia dziecka 
specjalistyczną opieką terapeutyczną. 
Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie, 
Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 
Chrzanowie i Sądem Rejonowym w 
Chrzanowie.

Oddziały gimnazjalne
Szkoły Podstawowej nr 3 w

Trzebini 

3 rodziny

 Uczestnictwo pedagoga szkolnego w
posiedzeniach grupy roboczej – Niebieska 
Karta w OPS w Trzebini - stosowanie się do 
zaleceń grupy w stosunku do dzieci z rodzin 
dotkniętych przemocą domową.
Stała współpraca z kuratorami społecznymi, 
asystentem rodzin, pracownikami OPS w 
Trzebini.

SP3  10 posiedzeń grupy roboczej, w 
których uczestniczył pedagog
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Rozmowy terapeutyczne pedagoga z 
uczniami, zajęcia relaksacyjne.
Lekcje wychowawcze dot. relacji 
koleżeńskich, współpracy w grupie; zabawy 
integracyjne.
Kierowanie dzieci ze szczególnymi
trudnościami do specjalistów oraz
placówek i instytucji specjalistycznych.

 Objęcie dzieci z rodzin, gdzie 
zdiagnozowano przemoc domową  opieką 
pedagoga szkolnego-( rozmowy z 
dzieckiem, udział w zajęciach 
indywidualnych .
Obserwacja dziecka w klasie i szczególna 
opieka wychowawcy

SP 6 6 dzieci objętych pomocą

- udział dzieci w spotkaniach 
indywidualnych ze specjalistami – 
w zależności od potrzeb
- kierowanie rodzin do instytucji 
pomocowych na terenie powiatu – POiK 
Chrzanów, OPS Trzebinia
- kierowanie uczniów do pogłębionej 
diagnostyki i terapii do PPP w Chrzanowie
- systematyczny kontakt z kuratorami 
sądowymi                               

SP 8 
POiK Chrzanów
PPP Chrzanów

OPS    Trzebinia  
Sąd Rejonowy Chrzanów

Według potrzeb

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i 
terapeutyczne z pedagogiem szkolnym /
                           

ZSP Młoszowa  ilość osób doświadczających 
przemocy objętych -2

 specjalistyczną pomocą

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi-2
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	Liczba akcji: 2

