
Sprawozdanie z realizacji 
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY  W

RODZINIE 
ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

ZA ROK 2015 

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. 

                  ↓ 

Organizowano  warsztaty  profilaktyczne
dla  całej  społeczności  szkolnej
prowadzone  przez  Centrum
Szkoleniowo-Profilaktyczne  w
Krakowie  w  zakresie  przeciwdziałania
przemocy.  Realizowano  w  ramach
projektu  „  Drużyna  Mistrzów.  Sport.
Muzyka. Pasja” warsztaty terapeutyczne,
których celem było  promowanie  wśród
uczniów  pozytywnych  wartości,
motywowanie  do  ewolucji  życiowej  i
wspieranie  w  jej  realizacji,  tworzenie
pozytywnych  trendów  rozwoju
osobistego  w  opozycji  do
destruktywnych  postaw,  zatracania,
nałogów i wszelkich innych czynników
prowadzących do degeneracji fizycznej i
psychicznej. 

GM nr 2 150 uczniów

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 zapisach 
Konwencji o prawach dziecka i 
konsekwencjach jej nieprzestrzegania, 

PS 2 - 3 zebrania z rodzicami

- artykuły na gazetkach w szatni 



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

przedszkolnej

- broszurki informacyjne dla rodziców

- Informowanie rodziców o zapisach 
Konwencji 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 3  3 zebrania z rodzicami
- artykuły na gazetkach w 
szatniach przedszkolnych
- broszurki informacyjne dla 
rodziców

Prowadzenie  akcji  informacyjnych
wśród  rodziców  i  nauczycieli,  poprzez
poruszanie problemu na zebraniach z ro-
dzicami  i  radach  pedagogicznych  oraz
zamieszczanie  artykułów  prasowych  w
kąciku dla rodziców. 

PS 4 w ciągu roku 

Prowadzenie  akcji  informacyjnych  w
środowisku lokalnym,wśród rodziców i
nauczycieli ,poprzez  informacje na ze-
braniu  ogólnym  z  rodzicami,  Informo-
wanie rodziców o możliwości uzyskania
pomocy  w tym zakresie  w OPS Trzebi-
nia

 PS Bolęcin Zebranie ogólne dla rodziców

Prowadzenie  akcji  informacyjnych
wśród  rodziców./Prelekcje,  informacje
na tablicy ogłoszeń ,broszurki/

PS Myślachowice 2 razy w roku

Rozmowy indywidualne z rodzicami. 
Wspieranie rodziców poprzez 
działalność informacyjną (kierowanie do
właściwych instytucji, specjalistów; 
informowanie o możliwościach 
udzielania pomocy w środowisku 
lokalnym ).
Zamieszczanie informacji  dot.  zjawiska
przemocy, instytucji pomocowych w ga-
blotach informacyjnych.Na bieżąco pro-
wadzone były pogadanki profilaktyczne
z uczniami w ramach zajęć lekcyjnych;
rozmowy indywidualne i grupowe z pe-
dagogiem szkolnym i wychowawcą.
Lekcje wychowawcze przeprowadzone 
w każdej klasie dot. praw dziecka.

SP 3

- organizacja warsztatów dla kl. III – 
„Nie pal przy mnie, proszę”,
- udział pedagoga szkolnego w 
spotkaniach Grupy Wsparcia szkolnych 
pedagogów - Poradnia Psychologiczno - 
Pedagogiczna w Trzebini
- organizacja warsztatów i lekcji 
pokazowych w ramach programu 
"Ratujemy i uczymy ratować"
- organizacja Pikniku Integracyjnego we 
współpracy ze Stowarzyszeniem Osób 
Niepełnosprawnych "Muminki", 

SP 4 - liczba akcji informacyjnych :45
- liczba szkoleń 
specjalistycznych: 6



promującego zabawę bez przemocy  kl. 
- przeprowadzenie wśród uczniów z kl. 
V i VI oraz ich rodziców pogadanki 
profilaktycznej  dotyczącej problemu 
przemocy w rodzinie  w ramach 
programu "Rozmawiaj, zanim sięgnie po
alkohol"
- organizacja i przeprowadzenie 
programu "Trzymaj formę"
- organizowanie spotkań integracyjnych 
uczniów naszej szkoły z członkami 
Stowarzyszenia "Muminki"
- prelekcja policjanta na temat 
bezpiecznej drogi do szkoły i domu z 
zachowaniem ostrożności w rozmowach 
z nieznajomymi
- rozmowy i konsultacje rodziców z 
pedagogiem szkolnym dotyczące 
problemu stosowania przemocy w 
rodzinie
 - prelekcja dla rodziców pracownika 
poradni pt: „Zachowania agresywne – 
jak sobie z nimi radzić?”  

Przygotowanie  gazetki  ściennej  dla
uczniów  i  rodziców,  dotyczącej
przemocy  domowej,  
z  adresami  miejsc,  do  których  można
zwrócić  się  o  pomoc.  Możliwość
zabrania  ulotek  
z ofertą terapii antyprzemocowej OPS w
Trzebini  dla  ofiar  przemocy  
i uzależnionych od alkoholu.

 SP 6

Opracowanie  Polityki  Ochrony  Dzieci-
uzyskanie certyfikatu „Chronimy dzieci”

SP Dulowa plakaty i broszurki na gazetce 
ściennej, zamieszczenie Polityki 
Ochrony Dzieci na stronie inter-
netowej szkoły.

1.” Życie bez  przemocy”- akademia 
na temat przemocy przygotowana przez 
pedagoga szkolnego i uczniów
-część teoretyczna- omówienie pojęć 
związanych z przemocą 
- prezentacja przemyśleń uczniów na 
temat życia w świecie bez przemocy
-podsumowanie konkursów 
plastycznych na plakat ”STOP 
PRZEMOCY” oraz wizerunek
bohatera bez przemocy- nagrody 
otrzymały  klasy
-prace uczniowie wykonywali na 
zajęciach lekcyjnych poprzedzonych 
pogadanką . 
2.Zorganizowano wystawę  prac w 
holu szkoły- dostępnym dla wszystkich 
rodziców
3. Opracowano gazetkę tematyczną 
zawierającą również myśli uczniów na 
temat przemocy 
4 Zajęcia z pedagogiem  szkolnym na 
lekcjach poświęconych profilaktyce:

SP Lgota 1. akademia-1

2. lekcje- wszystkie klasy

3. spotkanie z policjantem- 1 
dzień- wszystkie klasy w 2 
grupach wiekowych
4. gazetka -1



-pogadanki na temat przemocy domowej
, rówieśniczej 
- plakat STOP PRZEMOCY- kl. IV-VI
- praca plastyczna- „ Bohater bez 
przemocy
5. Lekcja profilaktyczna na temat 
przemocy rówieśniczej –kl. VI
6.Spotkanie z policjantem- 
dzielnicowym na rejon Lgoty p. 
W.Głuchem- tematyka poświęcona 
przemocy
                   

5. wystawa prac plastycznych -1 

Prowadzenie akcji informacyjnych na 
terenie szkoły, rozdanie ulotek dzieciom 
i ich rodzicom o tematyce 
przeciwdziałania przemocy oraz 
instytucji pomocowych.

SP Psary Co najmniej raz w roku szkolnym

Dostarczenie rodzicom podczas spotkań 
ulotek informacyjnych. 

SSP,SG,SP  Płoki

Prowadzenie działań wobec  rodziców 
mających na celu podnoszenie ich 
kompetencji opiekuńczo – 
wychowawczych. 

PS nr 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 ciągu 
roku 

Podnoszenie kompetencji 
wychowawczych rodziców poprzez 
organizację warsztatów „Komunikacja 
bez przemocy”

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w Czyżówce

W warsztatach wzięło udział ok 
100 rodziców 

Prowadzenie akcji informacyjnych, 
obejmujących różne grupy społeczne:
1. Rozmowy z rodzicami na temat 
możliwości otrzymania pomocy 
w sytuacji występowania przemocy (SP 
8, GM3)
2. Upowszechnianie wśród rodziców 
zasad procedury „Niebieskiej Karty” 
(SP, GM 3)
3. Udział rodziców naszych uczniów w 
zajęciach podnoszących kompetencje 
wychowawcze – „Wychowanie Bez 
Przemocy – Szkoła Dla Rodziców i 
Wychowawców” (SP8)
4. Przygotowanie i przeprowadzenie 
prelekcji dla rodziców nt. dopalaczy w 
kontekście powiązania z zachowaniami 
przemocowymi. (SP8. GM3)
5. Udział uczniów w prelekcji nt. 
dopalaczy (SP8, GM3)

SP 8, GM 3

1.Konsultacje rodzinne, wywiady 
środowiskowe, porady 
indywidualne – na bieżąco 

2.Liczba poinstruowanych rodzin:
SP 8 -2,GM3- 3

3.Liczba rodzin: 3 

4.Liczba rodziców (SP 8 i GM 3) 
biorących udział w prelekcji: ok. 
250
5.Liczba uczniów: klasy IV – VI 
Klasy II GM3

Rozpowszechnianie wśród rodziców 
materiałów informacyjnych o 
instytucjach oraz możliwościach 
udzielania pomocy w formie ulotek i 
plakatów.
 Udział uczniów w kampanii „Zachowaj 
Trzeźwy  umysł”. Realizowano 
programy „Cukierki”, „Stop Przemocy”.

Zespół Szkolno-
Przedszkolny w

Młoszowej 

Jedna akcja informacyjna

uczniowie klas IV-VI.



Zajęcia wychowawcze z uczniami 
prowadzone przez pedagoga szkolnego 
oraz wychowawców.
Zajęcia z funkcjonariuszami KPP na 
temat odpowiedzialności karnej 
nieletnich  

Jedno spotkanie
 

Plakaty, ulotki, informacje na  stronie 
internetowej OPS

OPS, ZI 30 ulotek , 

1.2. 1.2.Systematyczne podnoszenie 
kwalifikacji kadr specjalistycznych 
udzielających pomocy w sytuacjach 
przemocy domowej (pedagodzy, 
pracownicy OPS, dzielnicowi, pracownicy 
służby zdrowia itp.)

1.3. /Krótki opis sposób realizacji zadania/
1.4.                                 ↓ 

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.
                        ↓ 

1.5. Członkowie ZI i GR uczestniczyli w 
szkoleniach

ZI Liczba szkoleń 5 
liczba uczestników 12

Szkolenie pedagoga szkolnego na temat 
przemocy domowej – procedura „Niebieska 
Karta”

GM nr 1 1 pedagog

Doskonalono umiejętności  
psychopedagogiczne w ramach warsztatów 
prowadzonych w POIK w Chrzanowie 
realizując blok tematyczny „Dziecko jako 
ofiara przemocy”, „Wybrane aspekty 
interwencji kryzysowej – pomoc 
ambulatoryjna i stacjonarna”, „Zaburzenia 
depresyjne u dzieci i młodzieży”. 
Podnoszono kwalifikacje pedagogiczne 
uczestnicząc w konferencjach z udziałem 
specjalistów psychiatrów, psychologów, 
biegłych sądowych na temat: „Zagrożeń w 
rozwoju psychoseksualnym dzieci i 
młodzieży w kontekście presji medialnej”.

GM nr 2

 - udział pedagoga szkolnego w spotkaniach 
Grupy Konsultacyjno - Warsztatowej dla 
psychologów i pedagogów szkolnych - POIK 
w Chrzanowie
- udział pedagoga szkolnego w spotkaniach 
grupy wsparcia szkolnych pedagogów 
organizowanych w Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznej

SP 4 - liczba szkoleń 
specjalistycznych: 6
- ilość artykułów, wystąpień w 
mediach lokalnych, plakaty i 
broszurki: 3
                        

Udział  pedagoga  w  szkoleniach
poruszających  miedzy  innymi  tematy
związane  
z przemocą w rodzinie:
Przeciwdzialanie  przemocy  w  rodzinie  i
przemocy  ze  względu  na  płeć  -  3  dniowe
warsztaty w Krakowie zorganizowane przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

SP 6

systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr 
specjalistycznych udzielających pomocy w 
sytuacjach przemocy domowej(pedagodzy),

SP Bolęcin  1 szkolenie specjalistyczne 
( pedagog, nauczyciele)

Szkolenie dla nauczycieli na temat 
zapoznania się z Polityką ochrony dzieci

SP Dulowa 1 szkolenie, 2 razy ankiety



Samokształcenie pracowników 
pedagogicznych

SP Lgota

Udział pedagoga w :
Szkoleniu „Procedury   Niebieskiej 
Karty”;

Spotkaniach roboczo- 
informacyjnych dla pedagoga w 
gminie

Szkolenie rady pedagogicznej z 
„Procedury Niebieskiej Karty”

SP Psary
Raz w roku

Raz w miesiącu

Raz w roku 

Udział psychologa szkolnego w 
trzydniowym szkoleniu „Przemoc w
rodzinie”, Kraków, 

 SP 8 16, 17, 18 listopad 2015 r.
 Liczba szkoleń: 1

Udział Pedagoga w spotkaniach 
szkoleniowych oraz grupie wsparcia
dla pedagogów w Poradni 
Psychologiczno -Pedagogicznej w 
Chrzanowie , Konferencja 
„Zagrożenia w rozwoju 
psychoseksualnym dzieci i 
młodzieży w kontekście presji 
medialnej 

ZSP w Młoszowej 

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. 

                           ↓ 

Poradnictwo prawne OPS 200 porad 

Prowadzono  akcje  informacyjne  dla
wszystkich  uczniów  szkoły  na  temat
procedur  ochrony  prawnej,  możliwości
uzyskania pomocy i wsparcia z udziałem
przedstawicieli  policji,  poradni
psychologiczno-pedagogicznej.
Młodzież  uczestniczyła  w  prelekcji  na
temat:  „Przemocy  rówieśniczej,
zagrożeń w cyberprzestrzeni”. 
Realizowano  autorski  program
przeciwdziałania  przemocy  „Tęcza”,
oraz  zajęcia  z  elementami  Treningu
Zastępowania  Agresji,  którego  celem
było  nabywanie  umiejętności  radzenia
sobie             z przemocą i agresją.

GM nr 2 /140 uczniów/

/10 uczniów/

Przeprowadzone przez policjanta zajęcia
warsztatowe dla uczniów klas 
młodszych, dotyczące bezpiecznych 
postaw i zachowań. 
Przeprowadzona  przez  policjanta
prelekcja dla uczniów klas starszych nt.
„Cyberprzemocy”oraz
odpowiedzialności karnej nieletnich.

GM 

- informacje dostępne u pedagoga
- popularyzacja plakatów i broszur

SP 4 liczba akcji informacyjnych:45
-liczba szkoleń 



- indywidualne konsultacje i porady specjalistycznych:6
- ilość artykułów, wystąpień w 
mediach lokalnych, plakaty i 
broszurki: 3
                           

 Poruszanie tematyki wychowawczej, 
podnoszącej kompetencje opiekuńczo-
wychowawcze rodziców, realizowanej 
przez wychowawców i pedagoga 
szkolnego, podczas zebrań, pogadanek 
wychowawczych oraz indywidualnych 
rozmów  
Dyżury pedagoga i psychologa z 
Poradni Psych-Ped na terenie szkoły, 
podczas zebrań z rodzicami
Przeprowadzenie przez pedagoga 
szkolnego prezentacji multimedialnej 
„Rola rodziny w prawidłowym rozwoju 
dziecka i osiągnięciu dojrzałości 
szkolnej”
 Wskazywanie zainteresowanym miejsc, 
gdzie na terenie Trzebini można uzyskać
pomoc. Poruszanie problematyki 
przemocy domowej wśród uczniów, przy
okazji pogadanek 
o uzależnieniach, realizowanych przez 
pedagoga szkolnego i wychowawców 
klas, na lekcjach wychowawczych, przy 
realizacji programów profilaktycznych, 
np. o bezpieczeństwie , uzależnieniach . 
Istnienie na terenie szkoły skrzynki 
SOS.
Działania SU, pedagogów, nauczycieli w
szkole, ukierunkowane na 
przeciwdziałanie agresji( apele 
porządkowe, wybór najgrzeczniejszych 
uczniów w młodszych klasach, 
rozmowy indywidualne, pogadanki w 
klasach o właściwym zachowaniu, 
wzajemnych dobrych relacjach 
wewnątrz klas, itd).

SP 6

Konsultacje dla uczniów i rodziców 
według potrzeb

SP Lgota Opracowanie własne uczniów w 
formie plakatów STOP 
PRZEMOCY , prezentacji 
wizerunków pozytywnych 
bohaterów

Szkolenia pedagoga szkolnego SP Myślachowice 2 szkolenia 

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

SP Psary Co najmniej jeden raz 
w roku szkolnym

W zależności od potrzeb

 Przygotowanie i przeprowadzenie 
prelekcji dla rodziców nt. dopalaczy w 
kontekście powiązania z zachowaniami 
przemocowymi 

(SP8, GM3)



2. Udział uczniów w prelekcji nt. 
dopalaczy

3. Organizacja Dnia Bezpiecznego 
Internetu

4. Pogadanki w klasach nt. prawnych 
aspektów bezpieczeństwa w sieci

5. Lekcje wychowawcze związane z 
rozpoznawaniem aktów przemocy wśród
dzieci i młodzieży oraz omawianie 
sposobów właściwego reagowania na 
nie.

(SP8, GM3)

(SP8)

(SP8) 

(SP8, GM3)

2. Liczba uczniów: klasy I – VI /kl. I 

3. Liczba uczniów: klasy I – VI 

4.Liczba uczniów: klasy IV – VI 

Punkt Konsultacyjny – udzielanie porad 
prawnych i porad psychologa

UM Wydział Spraw
Społecznych 

 309 porad           

Rozpowszechnianie wśród rodziców 
materiałów informacyjnych o 
instytucjach oraz możliwościach 
udzielania pomocy w formie ulotek i 
plakatów 

SZP w Młoszowej 4 spotkania zespołu wychowawczego

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,
                             ↓ 

ZI na bieżąco  zapoznaje się z prowadzonymi
postępowaniami  w ramach procedury NK, w
szczególności  są  relacjonowane  na
posiedzeniach  Zespołu  przez
przewodniczącego   sprawy złożone i sprawy
w których zakończono procedury NK.

ZI 1. Do ZI w 2015r wpłynęło - 100 
NK. 

2. Powołano 88 nowych grup 
roboczych w roku 2015, a łączna 
ilość Niebieskich Kart 
prowadzonych w 2015  roku 
wyniosła – 155 szt

3. NK założone w 2012 i 
zakończone w 2015 – 8 szt.

4. NK założone w 2013 i 



zakończone w 2015 – 18 szt.
5. NK założone w 2014 i 

zakończone w 2015 – 42 szt.
6. NK założone w 2015 i 

zakończone w 2015 – 42 szt.
7. Łączna ilość osób co do których  

istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta  przemocą domową 
przybyłych na spotkanie grupy 
roboczej  w 2015 r  wyniosła  - 83
osób.

8. Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc domową  przybyłych na 
spotkanie grupy roboczej  w 2015
r  wyniosła  - 58 osób.

9. Ilość spraw związanych z 
przemocą domową zgłoszonych 
przez osoby małoletnie  i 
prowadzonych w ramach 
procedury NK w 2014 roku 
wyniosła - 5 rodzin

Średnio w posiedzeniu  grupy 
roboczej uczestniczyło -   3 
specjalistów. 

Prowadzono działania profilaktyczne, na
bieżąco  monitorowano  problem
bezpieczeństwa  uczniów,  wskazywano
specjalistyczne  placówki  udzielające
wsparcia  i  pomocy,  współpracowano  
z OPS w Trzebini .

Prowadzono  działalność  doradczą,  in-
formacyjną i konsultacyjną: wskazywano ro-
dzicom  i  opiekunom  instytucje  pomocowe,
udzielano specjalistycznego wsparcia

GM nr 2 / 5 uczniów/

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

PS 1 Liczba rodzin: 4

-Bieżący kontakt z dzielnicowym, informacja
na  temat  ewentualnych  sytuacji
niepokojących

- Kontakt z OPS w Trzebini 

PS 2 Spotkanie z policjantem- 2

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

PS 3 Spotkanie z policjantem- 2

Na bieżąco (w ramach możliwości) 
prowadzany był monitoring rodzin 
uczniów naszej szkoły, w których 
istnieje zjawisko przemocy domowej lub
są zagrożone przemocą. 
Współpracowaliśmy z OPS 
(pracownikami socjalnymi, asystentem 
rodziny), Kuratorami, PPP, Policją, 
GKRPA.

SP 3 W ubiegłym roku 1 rodzina z naszej
szkoły  była  objęta  specjalistycznym
wsparciem.



- stałe monitorowanie zjawiska 
przemocy domowej na terenie szkoły,
                                

SP 4 - liczba spotkań zespołu: 6
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych: 4
- liczba rodzin dotkniętych  
przemocą objętych 
specjalistycznym wsparciem: 4
- liczba wypełnionych 
Niebieskich Kart: 0
-  ilość   osób  skierowanych  do
ośrodków  mogących  zapewnić
schronienie:1

10. Monitorowanie  zjawiska  przemocy
domowej  wśród  uczniów  szkoły
odbywało  się  poprzez:  arkusze
diagnostyczne,  indywidualne  rozmowy
wychowawcy,  pedagoga  szkolnego  z
rodzicami,  konsultowanie  problemów z
kuratorami zawodowymi i  społecznymi
Sądu  Rejonowego  
w Chrzanowie, Wydziału Rodzinnego i
Nieletnich,  pracownikami  socjalnymi
OPS.
W  szkole  w  2015  roku  mieliśmy
rozeznanie, co do 4 przypadków rodzin, 
w  których  prawdopodobnie  miała
miejsce  przemoc  i  dzieci  mogły  być
świadkami zachowań przemocowych.
Sześć  rodzin  było   objętych  opieką
kuratora sądowego.

SP 6

systematyczne  monitorowanie  zjawiska
przemocy domowej. 

SP Bolęcin

obserwacja uczniów na terenie szkoły

rozmowy z rodzicami uczniów

rozmowy z uczniami

współpraca z społecznym kuratorem są-
dowym

ankiety dla nauczycieli

SP Dulowa liczba rodzin dotkniętych
przemocą-3 rodziny

Analiza zachowań uczniów, 
rozmowy , konsultacje według 
potrzeb

SP Lgota

1. Ankietowanie uczniów klas II-VI 
na temat zjawiska agresji, 
przemocy, zarówno w szkole jak i w
domu.
2.Realizacja na godzinach 
wychowawczych zajęć z zakresu 
profilaktyki agresji.
3.  Pedagogizacja rodziców na w/w 
temat.

4. Informowanie rodziców o 
instytucjach pomocnych i ich 
zadaniach

5. Realizacja na terenie szkoły 

SP Psary Raz w okresie danego roku 
szkolnego, bądź 
w zależności od potrzeb

Dwa razy 
w roku szkolnym

W zależności od potrzeb



programu „Szkoła promująca 
bezpieczeństwo”

Monitorowanie sytuacji dziecka w 
szkole 

SSP,SP,SP w Płokach Liczba rodzin - 1

Systematyczne monitorowanie 
zjawiska przemocy domowej 
wychowanków w przedszkolach 

PS nr 6

Systematyczne monitorowanie 
zjawiska przemocy

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czyżówce

Brak rodzin, u których
stwierdzono występowanie

zjawiska przemocy domowej

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

SP8, GM3) Liczba rodzin: 6 (SP8), 3 (GM3)

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,
                             ↓ 

Realizacja szkoły dla rodziców dla osób 
objętych procedurą NK 

ZI, GKRPA 6 rodziców

współpraca z OPS Trzebinia , udział w 
posiedzeniach grup roboczych , objęcie 
dziecka pomocą psychologiczną , rozmowy z
rodzicami ucznia

SSP, SG, SP w Płokach 

Współpraca z Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, udział w pracach Grupy 
Roboczej w przypadku stwierdzenia 
zjawiska przemocy w rodzinie

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czyżówce

Brak rodzin, u których stwierdzono
występowanie zjawiska przemocy

domowej

Uczestnictwo pedagoga szkolnego w 
posiedzeniach grupy roboczej dotyczącej 
Niebieskiej Karty w OPS w Trzebini. 

(SP8, GM3) Liczba rodzin: 2 (SP8), 1(GM3)

Spotkania nauczycieli w ramach zespołu 
nauczycieli ds wychowawczych , omawianie 
sytuacji rodzinnej uczniów . Współpraca z 
OPS. Udział pedagogów szkolnych w 
zespole interdyscyplinarnym 

SZP w Młoszowej Na bieżąco 4 spotkania zespołu 
wychowawczego 



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

Działalność bieżąca ZI i GR Zespół interdyscyplinarny, 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej, 
Urząd Miasta, 
Komisariat Policji,
Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
Placówki wsparcia 
dziennego

Do ZI w 2015r wpłynęło - 100 
NK. 
Powołano 88 nowych grup 
roboczych w roku 2015, a łączna 
ilość Niebieskich Kart 
prowadzonych w 2015  roku 
wyniosła – 155 szt
NK założone w 2012 i 
zakończone w 2015 – 8 szt.
NK założone w 2013 i 
zakończone w 2015 – 18 szt.
NK założone w 2014 i 
zakończone w 2015 – 42 szt.
NK założone w 2015 i 
zakończone w 2015 – 42 szt.
Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że jest 
dotknięta  przemocą domową 
przybyłych na spotkanie grupy 
roboczej  w 2015 r  wyniosła  - 83
osób.
Łączna ilość osób co do których  
istnieje podejrzenie, że stosuje 
przemoc domową  przybyłych na 
spotkanie grupy roboczej  w 2015
r  wyniosła  - 58 osób.
Ilość spraw związanych z 
przemocą domową zgłoszonych 
przez osoby małoletnie  i 
prowadzonych w ramach 
procedury NK w 2014 roku 
wyniosła - 5 rodzin

Średnio w posiedzeniu  grupy 
roboczej uczestniczyło -   3 
specjalistów. 

Konsultacje dla uczniów i rodziców według 
potrzeb

SP Lgota Opracowanie własne uczniów w
formie plakatów STOP PRZEMOCY ,
prezentacji wizerunków pozytywnych

bohaterów

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

 (SP8, GM3) Liczba posiedzeń: 3 (SP8), 

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, 

- liczba spotkań zespołu, 
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych, 
- liczba rodzin dotkniętych  



                                ↓ Urząd Miasta, 
Komisariat Policji,
Służba Zdrowia,
Placówki oświatowe,
Poradnia 
Psychologiczno-
Pedagogiczna, 
              ↓ 

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

Stała współpraca z OPS, Policją i Kuratorem 
sądowym w tym zakresie.

PS 4 - liczba spotkań zespołu - 2,
- liczba rodzin dotkniętych  przemocą
objętych specjalistycznym wsparciem

- 2

 - stała współpraca z OPS – udział pedagoga 
w zebraniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego
-współpraca ze Świetlicą „PLUS” 
- kontakt z kuratorami i Sadem Rejonowym 
w Chrzanowie

SP 4 - liczba spotkań zespołu:6
- liczba funkcjonujących  grup 
roboczych:4
- liczba rodzin dotkniętych  przemocą 
objętych specjalistycznym 
wsparciem:4
- liczba wypełnionych Niebieskich 
Kart:0
- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie:1

- współpraca z Powiatowym Ośrodkiem 
Interwencji Kryzysowej w Chrzanowie

- ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić 
schronienie:1

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 

                     

                             ↓ 

Udzielanie porad i wsparcia OPS 194 osoby 

Udzielanie  specjalistycznej  pomocy PS nr 1



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

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

Liczba dzieci objętych specjalistyczną
pomocą: 11

Liczba rodzin: 4

 Przeprowadzona przez policjanta 
prelekcja dla rodziców dot. 
bezpieczeństwa, bezpiecznego 
korzystania z Internetu oraz zagrożeń 
przemocą.

 Możliwość skorzystania z pomocy 
psychologicznej dla rodziców - dyżury 
psychologa na wywiadówkach.

 Trening Zastępowania Agresji zajęcia 
ART  dla uczniów klas szóstych 

 Indywidualne rozmowy z rodzicami 
(kierowanie do właściwych instytucji, 
specjalistów).

 Indywidualne rozmowy z uczniami.

 Zajęcia o charakterze terapeutycznym 
dla uczniów prowadzone indywidualnie 
lub w małych grupach.

 Lekcje dot. komunikacji 
interpersonalnej.

 Zajęcia relaksacyjne.

 Realizacja  programów profilaktycznych
opartych  na  bajkach  profilaktycznych,
min. "Cukierki", "Magiczne kryształy". 

SP 3

(ART) - (38 uczniów).

(65 uczniów).

- wspieranie i kierowanie rodzin do 
specjalistycznych ośrodków
- oddziaływania resocjalizacyjne 
ukierunkowane na sprawców przemocy 
domowej, poprzez zalecenia Grup 
Roboczych
- prowadzenie działań skierowanych na 
pomoc psychologiczną i terapeutyczną 
dla dzieci dotkniętych przemocą poprzez
rozmowy, konsultacje, wsparcie, 
prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych
- udostępniania broszur i ofert pomocy   

SP 4



 Dzieci z tych rodzin objęte były opieką
pedagoga i szczególną troską ze strony
wychowawców.  Korzystały  również  z
popołudniowych  zajęć  świetlicowych  i
kół  zainteresowań.  Jedna  z  osób
skierowana  została  na  badania  do
Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej
w Chrzanowie.

SP 6

Opieka pedagoga szkolnego i 
wychowawców

SP Dulowa 4 dzieci

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. 

SP Psary

Współpraca z ośrodkami mogącymi 
zapewnić schronienie dla osób 
uwikłanych w przemoc domową

PS nr 6 

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

Objęcie pomocą pedagoga
szkolnego ofiar i świadków
przemocy domowej w razie

konieczności

Nie stwierdzono 
występowania zjawiska 
przemocy domowej

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 w 
ramach art. 42 Karty Nauczyciela.

 (SP8, GM3) Liczba dzieci objętych specjalistyczną
pomocą: 11(SP8), 8 (GM3)

Punkt konsultacyjny dla uzależnionych i ich 
rodzin oraz osób doznających przemocy 
domowej

UM Wydział Spraw
Społecznych

309 osób skorzystało z porad 
prawnika i psychologa

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 

                     

                             ↓ 

Pracy z sprawcami w ramach grup roboczych
i porad indywidualnych 

OPS , ZI  83 osoby



- stosowanie się do zaleceń Grup Roboczych 
ukierunkowane na sprawców przemocy 
- obserwacja uczniów w szkole
- konsultacje i porady

SP 4 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą:5
ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi;4
liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych skierowanych
do rodziców: 5

                     

Pedagog szkolny uczestniczy w zebraniach 
Grupy  Roboczej w procedurze „Niebieskiej 
Karty” 

SP Psary

Kierowanie rodzin ze szczególnymi 
trudnościami do specjalistów oraz placówek i
instytucji specjalistycznych.
W ubiegłym oraz obecnym roku szkolnym 
pokierowano:

(SP8), 2 (GM3)

(SP8)

-3 rodziny do sądu w sprawie opieki 
nad małoletnimi  
-3 rodziny uczniów naszej szkoły 
uczestniczyło w zajęciach SZKOŁY 
DLA RODZICÓW, prowadzonych 
przez PPP w Chrzanowie 

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 

                     

                             ↓ 

Współpraca ZI i Asystentów rodzin ZI, OPS  44 spotkania grup roboczych 

Uczniowie  klas  pierwszych  i  drugich
uczestniczyli w warsztatach na temat: „Spo-
sobów radzenia sobie z presją grupy” prowa-
dzonych  przez  pracowników  Poradni  Psy-
chologiczno-Pedagogicznej  w  Chrzanowie.
Celem zajęć  był  trening  zachowania  się  w
sytuacjach  zagrażających  bezpieczeństwu
młodzieży,  nabywanie  umiejętności  zmiany
zachowań i postaw uczniów w zakresie ogra-
niczenia  natężenia  przemocy  rówieśniczej,
domowej,  ukazywanie  zachowań  agresyw-
nych jako niedojrzałego sposobu radzenia so-
bie z emocjami

Współpracowano  z  instytucjami  pomo-
cowymi,  tj.  Powiatowym  Ośrodkiem  Inter-
wencji  Kryzysowej  w  Chrzanowie,  Ośrod-
kiem Pomocy Społecznej w Trzebini, Dzien-
nym Ośrodkiem Młodzieżowym w Gaju, wy-
działami  UM  w  Trzebini,  Świetlicą  PLUS

GM nr 2 około 100 uczniów



oraz placówkami właściwymi dla miejsca za-
mieszkania młodzieży.

- prowadzenie zajęć socjoterapeutycznych, 
indywidualnych porad i konsultacji, 
- zorganizowanie spotkania z pracownikiem 
poradni na temat agresywnych zachowań i 
sposobów radzenia sobie z nimi
- skierowania do poradni specjalistycznych

-  współpraca  z  ośrodkami  wsparcia  –
Świetlica  „PLUS”,  MOPS  w  Trzebini,
POWDiR  w  Chrzanowie,  POIK  w
Chrzanowie

SP 4 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą:5
ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi:4
liczba  szkoleń,  kursów  i  innych
akcji edukacyjnych skierowanych
do rodziców:5

Szkoła współpracuje z instytucjami 
pomocowymi 

    oraz Kuratorem Sądu Rejonowego 

SP Psary

1. Cyklicznie odbywają się ZESPOŁY 
WYCHOWAWCZE w obecności 
psychologa, pedagogów i dyrektora szkoły 
 2. Systematyczne monitorowanie rodzin, w 
których pojawił się problem przemocy lub 
zachodzi podejrzenie problemu przemocy. 

(SP8, GM3)

(SP8, GM3) 

Liczba posiedzeń: 7 (SP8), 6 (GM3)

Grupy wsparcia dla osób doznających 
przemocy domowej

UM Wydział Spraw
Społecznych

86 osób

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 

                     

                             ↓ 

Grupa edukacyjno-samopomocowa dla 
matek. 
Szkoła dla rodziców 

OPS, ZI, GKRPA 2 edycje – 22 osoby

       6 osób 

Badania ankietowe rodziców klas I GM nr 1 2 szkolenia

- Propagowanie wśród rodziców spotkań ze
specjalistami organizowanych przez PPP-

„Szkoła dla rodziców”

- zorganizowanie spotkania dla rodziców 
przedszkolaków  z  psychologiem z PPP w 
Trzebini „ZAMIAST KLAPSA” . Dyskusja 
na tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie wśród 
rodziców informatora z artykułami z 
dziedziny wychowania 

PS 2 Rekomendacja „Szkoły dla
rodziców”

- jedna matka naszego przedszkolaka  
brała udział w zajęciach szkoły

- 1 spotkanie dla 75 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 „ZAMIAST KLAPSA” . 
Dyskusja na tematy wychowawcze

- systematyczne rozprowadzanie wśród
rodziców broszurek z artykułami z

dziedziny wychowania – przedszkolna
seria „Warto przeczytać” 

PS 3 Rekomendacja „Szkoły dla 
rodziców”

- jedna  matka naszego 
przedszkolaka  brała udział w 
zajęciach szkoły

- 1 spotkanie dla 45 osób

1 raz w miesiącu dla wszystkich
rodziców

- spotkanie rodziców uczniów wszystkich 
klas z pracownikiem poradni Psychologiczno
– Pedagogicznej
- konsultacje i porady u pedagoga szkolnego
- warsztaty dla rodziców – „Rozmawiaj, 
zanim sięgnie po alkohol”

-spotkanie z policjantem

SP 4 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą:5
ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi:4
liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych skierowanych
do rodziców:5

Rozmowy indywidualne z rodzicami, 
udzielanie informacji i wskazówek do 
pracy z dzieckiem –wg potrzeb

SP Dulowa ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą  - 4

Prelekcja dla rodziców „ co zamiast 
klapsa- wychowanie bez przemocy”-
realizatorzy psycholog i pedagog PPP w 
Chrzanowie

SP Lgota

Szkoła realizuje własne programy 
dotyczące ogólnie pojętego 
bezpieczeństwa.

SP Psary

Organizacja warsztatów „Komunikacja
bez przemocy”

Zespół Szkolno-Przedszkolny
w Czyżówce

W warsztatach wzięło udział ok 
100 rodziców 

Szkoła dla rodziców UM Wydział Spraw
Społecznych 

13 osób

Pedagogizacja Rodziców . 
Organizowanie spotkań dla  rodziców z 
pedagogiem, psychologiem, kuratorem.

ZSP w Młoszowej 

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

 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą 

 ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi

 liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych 
skierowanych do rodziców 

                     



                               ↓ 
Grupy Robocze

          ↓                              ↓ 

Praca asystentów w rodzinach z NK ZI, OPS  12 rodzin

Udział pedagoga w  spotkaniach Grupy 
Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego 
OPS w Trzebini

Stała współpraca z asystentem rodzin 
i kuratorem sądowym

GM nr 1 1 osoba

Prowadzenie  indywidualnych  rozmów
i udzielanie porad, wskazywanie instytu-
cji wspomagających. 

PS 4  ilość osób doświadczających
przemocy objętych specjalistyczną

pomocą – 3 rodziny

Prowadzenie  indywidualnych  rozmów
informujących o możliwości pomocy 

PS Bolęcin 1

- zajęcia socjoterapeutyczne
-rozmowy terapeutyczne z pedagogiem
- udostępnianie broszur i ulotek z 
proponowana formą pomocy
- skierowania do specjalistycznych 
poradni

SP 4 ilość osób doświadczających 
przemocy objętych 
specjalistyczną pomocą:5
ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami 
resocjalizacyjnymi:4
liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych skierowanych
do rodziców:5

                     

Opieka pedagoga szkolnego i 
wychowawców

SP Dulowa 4 dzieci w rodzinach zastępczych

Szkoła posiada własne procedury 
dotyczące postępowania w sytuacji 
agresji i przemocy.

SP Psary

 Uczestnictwo pedagoga szkolnego w 
posiedzeniach grupy roboczej 
dotyczącej Niebieskiej Karty w OPS w 
Trzebini. 

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

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

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

 Umieszczenie jednego ucznia w 
pogotowiu rodzinnym ze względu na 
warunki domowe i przemoc rodzinną. 

 Współpraca z asystentami rodzin przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini.

 Współpraca z Wydziałem Edukacji w 
Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, 
w sprawie umieszczenia uczniów w 

(SP8, GM3)

(SP8, GM3)

(SP8, GM3)

(GM3)

(GM3)

(GM3)

(GM3)

Liczba rodzin objętych kontrolą: 3 
(GM3)

Jedna rodzina (GM3)

Liczba rodzin objętych opieką 
asystenta rodziny: 2(GM3)

Liczba uczniów; 2 (GM3)



Młodzieżowych Ośrodkach 
Terapeutycznych 
 

Finansowanie - Dzienny Ośrodek 
Młodzieżowy na Oś. Gaj

UM Wydział Spraw 
Społecznych 

30 osób

Analizując sytuacje związaną z problematyką przemocy domowej w gminie zwraca uwagę duża
liczba „Niebieskich Kart” wpływających do Zespołów Interdyscyplinarnego. Każda NK wymaga
podjęcia  stosownych  działań.  Wraz  z  wprowadzeniem  procedury  „Niebieskiej  Karty”  nie
przekazano  gminom  środków  na  realizację  zadań.  Osoby  uczestniczące  w  pracach  Zespołów
Interdyscyplinarnych i grup roboczych podejmują działania związane z procedurą NK w ramach i w
czasie swoich zawodowych obowiązków.

W dalszym ciągu  osoby stosujące  przemoc,  zmotywowane  do  podjęcia  wysiłku  w celu
poprawy swojego funkcjonowania, nie mogą skorzystać z programu korekcyjno-edukacyjnego na
terenie powiatu. Program korekcyjny dla sprawców przemocy jest realizowany jedynie na terenie
Zakładu Karnego w Trzebini. 

Na  terenie  gminy  Trzebinia  funkcjonuje  szerokie  spektrum  instytucji  zapewniających
wszechstronną pomoc  rodzinom  dotkniętym przemocą domową.  Podejmowane są również liczne
działania  profilaktyczno  –  edukacyjne  oraz  szkoleniowe,  skierowane   bezpośrednio  do
mieszkańców jak i do specjalistów udzielających pomocy i wsparcia.  Od lat wszystkie instytucje
starają  się  maksymalnie  pomóc  rodzinom  w  trudnych  sytuacjach  życiowych,  w  tym  również
dotyczących przemocy domowej.  

Środki finansowe na realizację zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie
pochodzą z zasobów własnych poszczególnych instytucji oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych.
W  2015  roku  GKRPA zleciła   opracowanie   diagnozy  dotyczącej  występowania   przemocy
domowej na terenie Gminy Trzebinia oraz analizy struktury NK. Na  podstawie tej  analizy oraz
corocznych sprawozdań z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego i realizacji dotychczasowego
programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie, w roku
2016 sporządzi  nowy gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie . 

Trzebinia dnia:  29.03.2016.r. 


