
Sprawozdanie z realizacji 

„Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie 

dla Gminy Kaźmierz”  

oraz podsumowanie działalności 

Zespołu Interdyscyplinarnego 

za 2016 rok



Rada Gminy Kaźmierz 

29 marca 2011 r.

Uchwałą Nr VI/30/11 przyjęła 

Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 
na lata 2011-2015



Celem głównym programu było:

PRZECIWDZIAŁANIE 

PRZEMOCY W RODZINIE 

I OCHRONA OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE



Główne działania podjęte podczas realizacji programu:

 Powołanie ZI

 Wybranie przewodniczącego ZI oraz zastępcy

 Powoływanie zarządzeniami członków grup roboczych

 Realizowanie pracy z rodzinami przez członków GR

 Organizowanie cyklicznych spotkań ZI i GR

 Organizowanie szkoleń dla ZI i GR

 Organizowanie konferencji

 Współpraca z jednostkami działającymi wokół przeciwdziałania pwr

 Współpraca z Wójtem i Radą Gminy

 W 2014 r. realizacja projektu ministerialnego „Przemoc tkwi w 

głowach ludzi, a nie w zaciśniętych pięściach”

 Przedstawianie sprawozdań z działalności ZI i realizacji programu



Wójt Gminy Kaźmierz 

Zarządzeniem Nr 17/11 z 20 kwietnia 2011 r.

powołał Zespół Interdyscyplinarny, 

w którego skład weszło 12 przedstawicieli:

Pomocy społecznej 

Policji

Oświaty 

GKPRA

Służby zdrowia oraz  

Kuratorzy



Działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie realizuje

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest 

integrowanie i koordynowanie działań  oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie



ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY 

W RAMACH SWOICH DZIAŁAŃ 

TWORZY 

GRUPY ROBOCZE DO PRACY 

Z POSZCZEGÓLNYMI 

RODZINAMI u KTÓRYCH 

WSZCZĘTO PROCEDURĘ 

„NIEBIESKA KARTA”



21 listopada 2016 r.

Rady Gminy Kaźmierz 

Uchwałą Nr XXX/195/2016  przyjęła 

Gminny Program Przeciwdziałania 

Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2020



Celem głównym programu jest:

ZWIĘKSZENIE SKUTECZNOŚCI 

PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY 

W RODZINIE 

I OCHRONA OFIAR PRZEMOCY 

W RODZINIE



Cele szczegółowe:
1. dostarczenie wiedzy mieszkańcom Kaźmierza 

na temat zjawiska przemocy w rodzinie,

2. zwiększenie dostępności działań 

profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie,

3. zapewnienie pomocy rodzinom, w których 

występuje przemoc w rodzinie,

4. zwiększenie skuteczności działań wobec osób 

stosujących przemoc.



Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym 
przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie 
temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym 
przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach
i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku 
lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących 
przemoc w rodzinie.



Do zadań grup roboczych należy, 
w szczególności: 

1) opracowanie i realizacja planu pomocy 
w indywidualnych przypadkach wystąpienia 
przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych 
wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych 
wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy 
oraz dokumentowanie efektów tych działań



W ramach działalności ZI rodziny 

kierowane są do specjalistów tj.: 

Psychologów

Prawników

Pracowników socjalnych 

Pedagogów

Osoby podejrzane o stosowanie przemocy 

kierowane są na programy korekcyjno-

edukacyjne, które prowadzą PCPR lub 

Stowarzyszenia



W 2016 roku odbyły się 

4 posiedzenie ZI oraz 

51 Spotkań Grup Roboczych 

które pracowały 
z rodzinami 

wg ustalonego planu działania 



ROK LICZBA 

SPOTKAŃ ZI 

LICZBA 

SPOTKAŃ GR

Liczba konsultacji 

psychologicznych

2015 4 24 170

2016 4 51 181



W 2016 roku prowadzonych było 

 16 postępowań w ramach 

procedury NK w tym:

 10 procedur wszczętych przez:
GOPS   - 4       

Policja - 5

Gimnazjum - 1

 6 prowadzonych z lat poprzednich



W 2016 roku było prowadzonych

16 postępowań NK

 6 NK zostało zakończonych, 

 10 postępowań NK nadal jest

prowadzonych w 2017  



Powody zaprzestania prowadzenia NK:

W 6 NK – postępowanie zakończono 

z powodu ustania przemocy 

i uzasadnionego przypuszczenia 

o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy w rodzinie oraz 

zrealizowania 

indywidualnego planu pomocy



Przemoc w rodzinie w Gminie 
Kaźmierz:

Lata Prowadzone  

NK

Zakończone  NK

2010 11 -

2011 21 15

2012 18 6

2013 21 13

2014 13 3

2015 13 8

2016 16 6



W 2016 roku wsparciem psychologicznym 
objęto  42 rodziny, 

Które skorzystały z 181 wizyt – w tym

9 rodzinom z przemocą – udzielono 34 porady 

W punkcie konsultacyjnym GKRPA  w 2016 r. 
skorzystały 33 osoby, w tym 

7 osób podejrzanych 

o stosowania przemocy w rodzinie 

i 1 podejrzana że jest dotknięta przemocą.   



Dziękuję za uwagę  

Barbara Armon 

Kierownik GOPS w Kaźmierzu oraz  

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Gminie Kaźmierz  


