
UCHWAŁA NR XIX/246/2020 
RADY MIASTA SANDOMIERZA 

z dnia 18 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019 r. 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218), w związku z uchwałą Nr XXI/204/2016 Rady 
Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 
z późn. zm., Rada Miasta Sandomierza uchwala co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za 2019r. stanowiące załącznik do 
niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady  
Miasta Sandomierza 

 
 

Wojciech Czerwiec 
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Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie za rok 2019. 
 

 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie został przyjęty Uchwałą Nr XXI/204/2016 Rady Miasta Sandomierza z dnia 3 lutego 

2016 r. z późniejszymi zmianami i planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. Monitorowaniem 

realizacji programu zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Nadrzędnym celem Programu jest dobro 

i bezpieczeństwo rodziny, w szczególności ochrona osób niesamodzielnych, w tym dzieci przed 

przemocą w rodzinie. Sprawozdanie z realizacji programu podmioty zaangażowane składają  

do 31 stycznia każdego roku do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następnie 

w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z realizacji programu za poprzedni rok 

kalendarzowy Zespół Interdyscyplinarny przedkłada do Rady Miasta.  

 

Program realizowany jest w oparciu o cele szczegółowe: 

1) Poszerzenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych , 

2) Zapewnienia kompleksowej pomocy osobom, rodzinom dotkniętym przemocą, 

3) Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym 

przemocą, 

4) Intensyfikacja współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

 

1) Poszerzenie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym prowadził działania, które były 

związane z realizacją programów i kampanii profilaktycznych dotyczących problemów związanych 

ze zjawiskiem przemocy. W dniu 05.09.2019 r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami Centrum 

Profilaktyki Terapii Uzależnień San Domingo z Chęcin. Podczas spotkania uzyskano informację 

o możliwości wsparcia i pomocy dla osób potrzebujących, uzależnionych od alkoholu i narkotyków.  

W dniu 05.12.2019 r. w posiedzeniu Zespołu wzięli udział przedstawiciele Specjalistycznego 

Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gorzycach w ramach którego przedstawiciele 

zespołu uzyskali informację o działalności Ośrodka, formach pomocy dla osób doznających przemocy 

i ich rodzin. 

 W dniu 02.10.2019 r. z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu  został 

zorganizowany Marsz Pokoju, który przeszedł ulicami Starego Miasta symbolizując brak akceptacji 

dla zachowań noszących znamiona przemocy, akcentując takie wartości jak pokój, szacunek 

i sprawiedliwość.  

Na przełomie m-ca sierpnia i września 2019r. przeprowadzony został profilaktyczny konkurs 

plastyczny „Słowa zamiast Bomb”, w którym łącznie wzięło udział 14 dzieci ze Świetlicy 

Środowiskowej i  Przystanku Błonie w Sandomierzu. 

W dniu 22 października w Ratuszu Miejskim z inicjatywy Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu  odbyło się szkolenie  ,,Kompetencje służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. Szkolenie prowadziła Pani Renata Durda kierowniczka Ogólnopolskiego 

Pogotowia dla ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" IPZ, certyfikowana superwizorka 

Załącznik do uchwały Nr XIX/246/2020

Rady Miasta Sandomierza

z dnia 18 marca 2020 r.
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i specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, redaktorka naczelna dwumiesięcznika 

"Niebieska Linia", autorka wielu publikacji z zakresu tworzenia interdyscyplinarnych rozwiązań na 

rzecz zapobiegania zjawisku przemocy w rodzinie. Zaproszenie do udziału w szkoleniu skierowane 

zostały do instytucji ,które działają w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W szkoleniu 

poza pracownikami Ośrodka uczestniczyli przedstawiciele Policji, pedagodzy szkolni, przedstawiciel 

służby zdrowia, sądu, Straży Miejskiej, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

świetlicy środowiskowej, Poradni Terapii Uzależnień, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

W zakresie poszerzania wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie, partnerzy oraz realizatorzy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, organizowali lub współorganizowali konkursy, kampanie społeczne, 

akcje edukacyjne oraz realizowali program z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie. 

 

 

Realizatorzy/Partnerzy 

 

Kampanie/Programy profilaktyczne 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 1 
− Organizowano zajęcia z zakresu szkodliwości przemocy, Stop- 

Agresji; 

− Organizowano zajęcia; Prawa dziecka, rozpoznawanie uczuć 

własnych i innych osób, nazywanie i odróżnianie różnych form 

agresji; 

− Udział w teatrzykach profilaktycznych; 

− Słuchano literatury dziecięcej o tematyce szkodliwości przemocy. 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 3 
− Prowadzono politykę ochrony dzieci przed agresją i krzywdzeniem;  

− Prowadzono edukację dzieci i młodzieży z zakresu rozwiązywania 

konfliktów bez użycia przemocy, radzenia sobie z agresją i stresem, 

Umowy grupowe, Bezpieczne zabawy, Czas wolny. 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 7 
− Prowadzono zajęcia informacyjne dotyczące wykorzystania 

codziennych sytuacji z życia dzieci do uświadamiania prawidłowych 

zachowań, szanowania drugiej osoby, reagowania na zachowania 

mające znamiona przemocy; 

− Informowano rodziców o punktach niesienia pomocy rodzinie na 

terenie miasta. 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 7 
− Wykorzystywano codzienne sytuacje z życia dzieci 

do uświadamiania prawidłowych zachowań (szanowanie drugiej 

osoby, sposoby stosowania przemocy, sposoby  reagowania na 

przemoc); 

Przedszkole Samorządowe 

Nr 6 
− Organizowano zajęcia uświadamiające w grupach 5-6 latków „Moje 

emocje”, Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa”, „Słowa, które 

mogą ranić”;  

− Wprowadzono „Kodeks przedszkolaka” w którym zawarte  

są aspekty dobrego, prawidłowego zachowania, współżycia 

w grupie przedszkolnej;  

− Prowadzono zajęcia edukacyjne z psychologiem „wiem co czuje 

mój kolega”; 

− Rozpowszechniano na terenie placówki materiały „Co to jest 

przemoc, „Rodzaje przemocy”; 

− Zamieszczano ma tablicach ogłoszeń kontakt telefoniczny  i adresy 

placówek: 

− Punkt Poradnictwa Specjalistycznego Powiatowego Centrum 
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Pomocy w Rodzinie w Sandomierzu, 

− Punkt Interwencji Kryzysowej w Sandomierzu,  

− Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy  

w Rodzinie w Gorzycach, 

− Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia”.  

Przedszkole Samorządowe 

Nr 5 
− Realizowano inicjatywy profilaktyczne adresowane do dzieci 

i młodzieży, promowano zdrowy trybu życia wolny od uzależnień 

i przemocy. 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
− Prowadzono program profilaktyczny „Spójrz inaczej na agresję” 

realizowany przez pedagoga w ramach szkolnego programu 

profilaktycznego; 

− Prowadzono działania profilaktyczne w zakresie przestępczości 

nieletnich, środków psychoaktywnych, zagrożeń płynących  

z Internetu, bezpieczeństwa uczniów; 

− Zapobiegano agresji i przemocy wśród uczniów, wdrażano zasady 

prawidłowych relacji międzyludzkich; 

− Przestrzegano norm i zasad współżycia społecznego, ponoszenie 

odpowiedzialności  za swoje zachowanie; 

− Rozpowszechniano materiały informacyjne dotyczące przemocy, 

dostępnych form wsparcia, instytucji i podmiotów świadczących 

usługi na rzecz dobra dziecka i rodziny: 

− Prowadzono lekcje wychowawcze w klasach z wykorzystaniem 

ulotek; 

− Przekazywano ulotki rodzicom podczas comiesięcznych spotkań, 

podczas wywiadówek; 

− Objęto  systematyczną pomocą ze strony pedagoga, psychologa 

rodzinę w której prowadzona jest procedura Niebieskiej Karty; 

− Wzięto udział w szkoleniu konsultacyjno – superwizyjnym                 

pt. „Kompetencje służb i instytucji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie”. 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
− Prowadzono zajęcia wychowawcze- poruszano temat konfliktu, 

agresji słownej i czynnej, cyberprzemocy. Wskazywano 

konstruktywne sposoby radzenia sobie w tych sytuacjach. Dzieci 

uczyły się jak radzić sobie z emocjami- głównie ze złością oraz 

uczyły się zachowań służących udzielaniu pomocy poszkodowanym 

w sytuacji przemocowej, tolerancji dla odmienności i współdziałania    

w zespole;  

− Podejmowano działania z zakresu profilaktyki przemocy w rodzinie; 

− Prowadzono szkolną kampanie 19 dni przeciw przemocy; 

− Realizowano wybrane zagadnienia z programu Spójrz inaczej 

na agresję; 

− Przeprowadzono działania interwencyjne z uczniami wykazującymi 

zachowania agresywne; 

− Prowadzono kolportaż materiałów informacyjnych dotyczących 

przemocy    i form wsparcia instytucjonalnego; 

− Organizowano szkolenia dla pedagoga szkolnego                        

i przedstawicieli Zespołów Wychowawczych w szkole: Uzależnienie 

a przemoc. Metody  i kierunki pracy z rodziną.  
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Szkoła Podstawowa Nr 3 
− Systematycznie prowadzono diagnozę środowiska szkolnego 

w zakresie przemocy w rodzinie poprzez: 

− obserwację zachowań uczniów podczas zajęć i na przerwach 

− przeprowadzono ankiety 

− rozmowy z uczniami i rodzicami 

− monitorowano sytuacje rodzin, gdzie występują potencjalne 

przesłanki do możliwości wystąpienia problemu przemocy 

− Prowadzono pogadanki na temat zjawiska agresji i przemocy 

fizycznej i psychicznej, uwzględniając aspekty przemocy domowej; 

− Uczniowie uczestniczyli w zajęciach, warsztatach profilaktycznych 

z zakresu profilaktyki przemocy prowadzonych przez pedagoga; 

− Organizowano zajęcia profilaktyczne podczas których uczniowie 

uzyskali wiedzę co mogą zrobić w sytuacji doświadczanej 

przemocy, do kogo mogą zwrócić się z prośbą o pomoc, jakie 

istnieją instytucje pomocowe oraz jak należy reagować na zjawisko 

przemocy. Uczniowie otrzymali materiały informacyjne na temat 

zjawiska przemocy (ulotki, broszury). Na korytarzu szkolnym 

umieszczono gazetkę dotyczącą zjawiska przemocy wraz 

z informacjami o możliwości uzyskania pomocy;   

− Udział uczniów w Marszu Pokoju – protest, sprzeciw przejawom 

agresji i przemocy. 

Szkoła Podstawowa Nr 4 
− Podejmowano działania informacyjne: 

− na korytarzach widnieją gazetki informujące czym jest przemoc 

i jakie są jej konsekwencje 

− tworzenie programów wychowawczo – profilaktycznych 

uwzględniających problematykę przeciwdziałania przemocy        

i agresji; 

− podejmowanie działań zabezpieczających potrzeby osoby 

poszkodowanej, uświadamianie sprawcy o konsekwencji 

stosowania przemocy, zachowań mających znamiona agresji 

czy przemocy; 

− wszczynanie procedury i udział w procedurze Niebieskiej Karty 

− informowanie o miejscach w których poza szkołą można szukać 

pomocy i wsparcia; 

− Udział w Marszu Pokoju; 

− Podniesiono kompetencje nauczycieli szkoły dotyczącej procedury 

Niebieskiej Karty. 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

„Rodzina” s.c.  

− Udzielono porad indywidualnych dla 12 osób zgłaszających się 

z problemami przemocy w rodzinie; 

− Wydano jedno zaświadczenie lekarskie potwierdzające uszkodzenie 

ciała powstałe w wyniku przemocy; 

− Prowadzono akcje informacyjną -   rozwieszono plakaty na terenie 

placówki dotyczące informacji, gdzie szukać pomocy w razie 

wystąpienia problemu przemocy.  

Przychodnia Medycyny 

Pracy i Medycyny 

Rodzinnej 

MEDICAL  

− Udostępniano pacjentom materiały dotyczące przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i ofiarom przemocy w rodzinie, informację 

o instytucjach  i miejscach gdzie mogą uzyskać pomoc i wsparcie.  
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Sąd Rejonowy w 

Sandomierzu Zespół 

Kuratorskiej Służby 

Sądowej 

− W ramach swoich kompetencji kuratorzy zawodowi jak i społeczni 

Sądu Rejonowego w Sandomierzu podejmowali działania 

zmierzające do minimalizowania zjawiska przemocy w rodzinie, 

prowadzą oddziaływania resocjalizacyjne wobec osób stosujących 

przemoc; 

Urząd Miejski w 

Sandomierzu 

Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych 

Miejski Ośrodek Rozwoju 

Osobistego 

− Udział w VIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych pod hasłem 

„Co się w głowie mieści ucznia”- uczniowie mieli sposobność 

poprzez sztukę wypowiedzieć się na temat używek, zła, agresji 

przemocy, wykluczenia samotności oraz braku akceptacji;  

− W 2019r. Gminna Komisja Problemów Alkoholowych przekazała 

do Zespołu Interdyscyplinarnego jedną Niebieską Kartę; 

− Udzielano bezpłatnych form wsparcia w Punkcie Edukacyjno – 

Konsultacyjnym znajdującym się przy siedzibie MORO- wsparcie 

psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień oraz specjalisty 

ds. przemocy; 

− Przekazywano źródła wiedzy miesięczniki „Świat Problemów” 

„Remedium” do sandomierskich placówek oświatowych w zakresie 

m.in. profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

Oddział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża w Sandomierzu 

− Rozpowszechniano ulotki informacyjne w punktach użyteczności 

publicznej (szkoły, przychodnie, sklepy, urzędy itp.) oraz 

umieszczano informacje na temat dyżurów specjalistów w Punkcie 

Edukacyjno – Konsultacyjnym na stronach OR PCK, Urzędu 

Miejskiego, Starostwa Powiatowego i w mediach 

społecznościowych; 

− W ramach zapewnienia wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą 

działał Punktu Edukacyjno Konsultacyjny, gdzie w poniedziałki, 

środy i czwartki ww osoby korzystały z porad pedagoga, 

psychologa, radcy prawnego i terapeutów do spraw uzależnień: 

− liczba porad psychologa 22 

− liczba porad pedagoga 1 

Świetlica Środowiskowa  

w Sandomierz 

 

 

− Organizowano pogadanki i zajęcia profilaktyczne dla dzieci 

i młodzieży na temat form i szkodliwości przemocy oraz 

konstruktywnych sposobów reagowania w jej obliczu; 

− Udział w konkursach profilaktycznych: 

− VIII Przegląd Spektakli Profilaktycznych 

− „Emocje u lekarza”- przekaz nawiązywał do ważnej 

umiejętności jaką jest wyrażanie uczuć i emocji w sposób nie 

krzywdzący siebie, ani drugiego człowieka; 

− „Zaplątani w sieci”- myślą przewodnią spektaklu było 

reagowanie na zjawisko cyberprzemocy i uzależnienia od 

mediów. Odbyły się warsztaty na temat przeciwdziałania 

przemocy w sieci i w świecie rzeczywistym oraz na temat 

wyrażania emocji szczególnie tych nieprzyjemnych  

w przeżywaniu tj. gniew, złość;  

− Udział w konkursie plastycznym „Słowa zamiast bomb”; 

− Odbyło się spotkanie z przedstawicielami Policji na temat 

bezpieczeństwa, reagowania w obliczu przemocy i agresywnych 

zachowań, bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy.   

Placówka Wsparcia 

Dziennego „Przystanek 
− Udział w VIII Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych 

w Sandomierzu ze spektaklem pt. „Dobro mieszka w nas”.  Zostały 

Id: 8D063621-7BA5-4B1F-863E-2FC3AC2CBC2A. Uchwalony Strona 5



Błonie” 

 

poruszone trudne relacje i emocje oraz role w jakie wchodzą dzieci 

wychowujące się w rodzinie alkoholowej. Podczas prób odbywały 

się warsztaty na temat przeciwdziałania przemocy i alkoholizmowi;  

− Udział w konkursie plastycznych „Słowa zamiast bomb”; 

− Odbyły się spotkania z przedstawicielami Policji na temat 

bezpieczeństwa, reagowania w obliczu przemocy i agresywnych 

zachowań, bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy;   

NZOZ „ZDROWIE” w 

Sandomierzu 
− Udzielano informacji w formie ulotek jak i ustnie dotyczących 

zjawiska przemocy;  

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego 

w Sandomierzu 

(Poradnia Terapii 

Uzależnień) 

− W ramach pracy z osobami uzależnionymi, integralną częścią była 

praca ze zjawiskiem przemocy i wokół tego tematu odbywały się 

zajęcia terapeutyczne ( praca z przemocą, opracowanie strategii 

radzenia sobie);  

Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące 

w Sandomierzu 

− Prowadzono działania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

skupiające się na profilaktyce zachowań i wychowania uczniów 

w duchu poszanowania godności każdego człowieka; 

Niepubliczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 

ESKULAP 

− Diagnozowano sytuacje i potrzeby osób, co których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie; 

− Udzielano kompleksowej informacji o: 

− możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności 

psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz 

informacji o instytucjach i podmiotach świadczących 

specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 

w rodzinie; 

− o formach pomocy dzieciom doznającym przemocy w rodzinie 

oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc; 

− możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu 

poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, 

że jest dotknięta przemocą  w rodzinie; 

− organizowano dostęp do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego 

stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą w rodzinie; 

− prowadzono rozmowy z osobami, wobec których istnieje 

podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji 

stosowania przemocy w rodzinie oraz informacji o możliwościach 

podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań 

korekcyjno- edukacyjnych dla osób stosujących przemoc 

w rodzinie; 

„Mali Odkrywcy” 

Przedszkole Niepubliczne 

w Sandomierzu  

− W trakcie spotkań z rodzicami poruszano   zagadnienia z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, problemów opiekuńczo 

wychowawczych, pomoc w dziecku w radzeniu sobie z trudnymi 

uczuciami, rozwiązywaniu problemów i konfliktów;  

Komenda Powiatowa 

Policji w Sandomierzu 
− Udział w Marszu Pokoju;  
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   2) Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom, rodzinom dotkniętym przemocą.  

Problemem przemocy w rodzinie zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny, który składa się  

z przedstawicieli instytucji zaangażowanych w zwalczanie i zapobiegania przemocy: pracownicy 

socjalni, przedstawiciele policji, członkowie GKRPA, pedagodzy, psycholodzy, pielęgniarki 

środowiskowe, lekarze, kuratorzy itd. Zespół zapewnia kompleksową pomoc rodzinie dotkniętej 

przemocą. Informuje o możliwościach uzyskania pomocy, wsparcia specjalistycznego a także 

opracowuje, wdraża i monitoruje realizację opracowanego planu pracy. W dniu 7 marca 2019r. 

zarządzeniem nr 60/2019/OPS Burmistrza Miasta Sandomierza powołano zespół na III kadencję. 

Aktualnie liczba członków zespołu wynosi 27 osób. W 2019 r. w ramach realizacji procedury 

Niebieskiej Karty odbyły się 4 posiedzenia zespołu interdyscyplinarnego, zwołano 195 grup 

roboczych. W trakcie posiedzeń zespół interdyscyplinarny zajmował się omawianiem bieżących spraw 

zespołu, przedstawiał raporty zjawiska przemocy, ustalano tematykę szkoleń, przestawiano nowe 

informację z zakresu zjawiska przemocy.   

W 2019 r. do Przewodniczącej Zespoły Interdyscyplinarnego wpłynęły 123 formularze 

Niebieska Karta.  

− przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu sporządzili 116 formularzy 

Niebieskich Kart, 

− przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu sporządzili 3 formularze 

Niebieskich Kart, 

− przedstawiciele GKRPA sporządzili 1 formularz Niebieskiej Karty, 

− przedstawiciele oświaty sporządzili 3 formularze Niebieskich Kart. 

   

W 2019 r. zostały zakończone procedury NK w przypadku 99 kart z czego 33 Niebieskie 

Karty były sporządzone w 2018 r. W 2019 r. skierowano 19 wniosków do GKRPA o podjęcie działań 

zgodnie z kompetencjami oraz 17 wniosków do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wgląd w sytuację 

rodziny i 7 zawiadomień do Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu o podejrzeniu stosowania 

przemocy, znęcania się. Osoby doznające przemocy jak również stosujące przemoc mogły korzystać 

z porad psychologa, pedagoga, instruktora terapii uzależnień oraz radcy prawnego dyżurujących  

w Punkcie Interwencji Kryzysowej funkcjonującym w strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej. 

 

 

3) Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym 

przemocą.  

 

Liczba sporządzonych formularzy Niebieskich Kart w 2019r. wskazuje że zjawisko przemocy 

w ostatnich latach wzrasta. W 2018r. wpłynęło 105 formularzy Niebieskich Kart zaś w 2019r. 

do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 123 formularze Niebieskich Kart. 

W związku z powyższym nieodzowne jest ponoszenie kwalifikacji zawodowych członków zespołu. 

W dniu 06.06.2019r. odbyło się szkolenie prowadzone przez Pana Jacka Popów. Tematyką szkolenia - 

„Praktyczne Aspekty funkcjonowania Grup Roboczych” 

W trakcie szkolenia zostały omówione następujące zagadnienia: 

− zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie; 

− regulamin pracy zespołu i grup roboczych; 

− omówienie dokumentacji pracy grup roboczych; 

− kompetencje Policji, kuratora i pracownika OPS podczas czynności związanych z odebraniem 

dziecka. 

 

Prowadzenie szkoleń dla Zespołu Interdyscyplinarnego jest niezbędne, a uzyskana wiedza 

podnosi skuteczność realizowanych zadań, wzrost efektywności działań, pozwala na poszukiwanie 

nowych form i sposobów pomocy osobom doznającym przemocy. Bez względu na to,  jaką formę 

przemoc przyjmie, jest to zjawisko negatywne i mające ogromny wpływ na rozwój człowieka 

na wszystkich etapach jego życia.  
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4) Intensyfikacja współpracy miedzy instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

  Ośrodek Pomocy Społecznej w Sandomierzu współpracuje z instytucjami i organizacjami, 

które na co dzień zajmują się profilaktyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Prowadzone są 

spotkania, kampanie profilaktyczne, szkolenia pracowników. Dane dotyczące powyższego zostały 

umieszczone w tabeli dotyczącej kampanii społecznych, akcji edukacyjnych realizowanych przez 

placówki oświatowe, świetlice środowiskowe, PCK, GKRPA, placówki służby zdrowia, Urząd 

Miejski, Zespół kuratorski.  

 

Przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym. Przemoc w rodzinie pozostaje 

w dalszym ciągu zjawiskiem, na które nie ma społecznej zgody. Konieczna jest  edukacja społeczna na 

temat przyczyn i skutków przemocy oraz przeciwstawianie się funkcjonującym mitom na temat 

przemocy, które stanowią istotną barierę tak w poszukiwaniu, jak i udzielaniu pomocy osobom 

doznającym przemocy. Głównym zadaniem jednostek pomocowych jest przede wszystkim 

informowanie osób, które doświadczają przemocy domowej do ujawniania tego zjawiska, dążenie do 

jak najlepszej współpracy międzyinstytucjonalnej. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z treścią art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja gminnego programu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2016 –
2020 zakłada działania profilaktyczne, ochronne jednostek i instytucji w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. Nadrzędnym celem Programu jest dobro i bezpieczeństwo rodziny,
w szczególności ochrona osób niesamodzielnych, w tym dzieci przed przemocą w rodzinie.
Osiągnięcie celu możliwe jest dzięki interdyscyplinarnym działaniom służb i podmiotów
realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy i ochroną ofiar przemocy w rodzinie
zaplanowane do realizacji na lata 2016 – 2020 w ramach niniejszego Programu.

Monitorowanie realizacji programu jest zadaniem realizowanym przez powołany Zespół
Interdyscyplinarny. Sprawozdania z realizacji programu podmioty zaangażowane składają do dnia
31 stycznia do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Zespół Interdyscyplinarny
przedkłada do Rady Miasta Sandomierza w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie
z realizacji programu za poprzedni rok kalendarzowy w oparciu o sprawozdawczość podmiotów
i partnerów zaangażowanych w jego realizację.

Biorąc powyższe pod uwagę przyjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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