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SPRAWOZDANIE za 2019 rok 
Z realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

w Gminie Zbójno 
na lata 2019-2024 

 

 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie w Gminie Zbójno ma charakter długofalowy. Działania obejmują lata 2019-2024. 
Program jest kontynuacją działań i zadań realizowanych w latach ubiegłych. Wyznacza zespół 
planowanych działań mających na celu wspieranie rodzin zagrożonych przemocą. 
Realizowane w ramach programu zadania koncentrują się nie tylko na ofiarach przemocy, ale 
na całej rodzinie. 
 Rodzina jest najważniejszym środowiskiem w życiu człowieka, kształtuje osobowość, 
system wartości, poglądy, styl oraz sposób życia. Rodzina jest najbardziej stabilnym punktem 
odniesienia w doświadczeniu dziecka. Kiedy następuje dezorganizacja, rodzina nie jest w 
stanie realizować swoich podstawowych funkcji i zadań, role w rodzinie ulegają zaburzeniu, 
łamane są reguły, a zachowania poszczególnych członków rodziny stają się coraz bardziej 
niezgodne z normami prawnymi i moralnymi oraz oczekiwaniami społecznymi. 

Przemoc domowa może być nie tylko skutkiem i przyczyną dysfunkcji w rodzinie, ale 
także jest zachowaniem o dużej szkodliwości społecznej. Przemoc doznawana w rodzinie 
rodzi szkodliwe konsekwencje, które ujawniają się w postaci zaburzeń emocjonalnych w 
bliższej lub dalszej perspektywie czasowej. Przemoc jest zjawiskiem występującym 
powszechnie w naszym społeczeństwie i dotyka rodzin o różnym statusie społecznym. 
 

 Celem głównym programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska na terenie gminy Zbójno w latach 2019 -
2024. 

 

Założony cel główny jest osiągany przez realizację następujących celów szczegółowych: 
 

1) Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w 

rodzinie. 

2) Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów 

realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w celu 

podniesienia jakości i dostępności świadczonych usług. 

3) Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie; 

4) Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wparcia osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie. 
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Tabela realizacji działań w 2019 r. 
  

Cel szczegółowy I 
Zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz podnoszenie świadomości społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie 

Działania Realizator Okres 
realizacji 

Wskaźniki 

Prowadzenie i 
inicjowanie działań w 
obszarze profilaktyki 
przemocy w rodzinie 

Komenda Powiatowa 
Policji (KPP), Gminny 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej (GOPS), 
Gminna Komisja 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 
(GKRPA), Oświata, 
Ochrona zdrowia, 
Organizacje 
pozarządowe 

2019  -Liczba zrealizowanych 
programów 
 

0 

-Liczba uczestników 0 

Włączanie się w 
krajowe kampanie 
społeczne 

KPP, GOPS, GKRPA, 
Oświata, Ochrona 
zdrowia, Organizacje 
pozarządowe 

2019 -Liczba zrealizowanych 
programów („Pomagamy 

Sprawiedliwie” – Fundusz 
Sprawiedliwości, „Nierozerwalni” 
– PARPA) 
 

2 

-Liczba 
rozdystrybuowanych 
ulotek/broszur/plakatów 
itp. („Pomagamy Sprawiedliwie” 

– Fundusz Sprawiedliwości, 
„Nierozerwalni” – PARPA) 

150 

Publikowanie 
informacji o zjawisku 
przemocy w rodzinie 
na stronie 
internetowej GOPS 

GOPS 2019 -Liczba artykułów  
(Daty publikacji na Fanpage’u 

Facebook pt. „Świadome 
rodzicielstwo”: 
27.IV,15.V,22.V,26.XI, 11.XII) 
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Cel szczegółowy II 
Zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadania 

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie  w celu podniesienia jakości i dostępności 
świadczonych usług 

Działania Realizator Okres 
realizacji 

Wskaźniki 

Organizowanie/uczes
tniczenie w 
szkoleniach/konfere
ncjach/warsztatach 

Zespół 
Interdyscyplinarny 

2019  -Liczba 
szkoleń/konferencji/warsz
tatów (udział w konferencji 

„Stop Przemocy” – organizator 
Gmina Miasto Golub-Dobrzyń, 

2 
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dla przedstawicieli 
instytucji i 
podmiotów 
realizujących zadnia 
z zakresu 
przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

organizacja szkolenia 
„Procedura NK aspekty 
formalne” – organizator GOPS 
Zbójno) 
 

-Liczba uczestników (udział 

w konferencji „Stop Przemocy” 
– organizator Gmina Miasto 
Golub-Dobrzyń, organizacja 
szkolenia „Procedura NK 
aspekty formalne” – 
organizator GOPS Zbójno) 
 

- 1 
- 7 

 

Cel szczegółowy III 
Zwiększenie skuteczności oddziaływań wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Działania Realizator Okres 
realizacji 

Wskaźniki 

Izolowanie osób 
stosujących przemoc 
od osób doznających 
przemocy 

KPP/Prokuratura 
/Sąd 

2019 - Liczba zakazów zbliżania 
się do osoby doznającej 
przemocy, 
 

2 
 

- Liczba nakazów 
opuszczenia lokalu, 
 

1 

- Liczba zatrzymań podczas 
wszczynania procedury  

0 

Przeprowadzenie 
rozmów z osobami 
nadużywającymi 
alkohol, stosującymi 
przemoc w rodzinie 
przez Gminną 
Komisję 
Rozwiązywania 
Problemów 
Alkoholowych 

GKRPA 2019  - Liczba osób 
nadużywających alkohol, z 
którymi przeprowadzono 
rozmowę na posiedzeniu 
GKRPA 

9 
 

Udzielenie informacji 
sprawcom przemocy 
na temat programów 
korekcyjno – 
edukacyjnych. 

Grupa Robocza/ 
GOPS 

2019  - Liczba osób, którym 
udzielono informacji  

8 
 

Kierowanie 
wniosków do sądu o 
podjęcie leczenia 
odwykowego w 
związku z 

GKRPA 2019 - Liczba złożonych 
wniosków 

5 
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nadużywaniem 
alkoholu przez 
sprawców przemocy 
w rodzinie. 

Informowanie oraz 
upowszechnianie 
informacji 
dotyczących 
konsekwencji 
stosowania 
przemocy w rodzinie 
podczas prac GR, a 
także za pomocą 
materiałów 
informacyjnych, 
broszur 

Grupa robocza 2019 - Ilość wydanych broszur 
oraz przeprowadzonych 
rozmów 

11 
 

 

 

 

Cel szczegółowy IV 
Zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wparcia osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie 

Działania Realizator Okres 
realizacji 

Wskaźniki 

Podejmowanie 
działań 
interwencyjnych w 
oparciu o procedurę 
,,Niebieskiej Karty” 

KPP, GOPS, GKRPA, 
Oświata, Ochrona 
zdrowia, 

2019 - Ilość podjętych  działań 
interwencyjnych 
(formularze „NK-A”) 

12 
 

Diagnozowanie 
problemu przemocy 
w rodzinie poprzez 
procedurę 
,,Niebieskiej Karty” 

Zespół 
Interdyscyplinarny/ 
Grupy Robocze 

2019 - Liczba rodzin, w których 
 prowadzono ,,NK”, 

14 
 

- Liczba zakończonych 
procedur ,,NK'' 

7 

Udostępnianie 
informacji o ofercie 
pomocowej 
instytucji i 
organizacji 
realizujących zadania 
programu 

Zespół 
Interdyscyplinarny/ 
GOPS 

2019  - Baza adresów i telefonów 
oraz oferty  
instytucji i organizacji  
pomagających, 

1 
 

- Liczba udostępnionych 
informacji w formie ulotek,  
broszur itp. 

150 

Monitorowanie 
sytuacji rodzin 
dotkniętych 
przemocą  

Dzielnicowy/ 
pracownik socjalny 

2019 - Liczba wizyt 92 

Opracowanie i 
realizacja  planu 

Zespół 
Interdyscyplinarny/ 

2019 - Liczba opracowanych 
 i zrealizowanych planów  

11 
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pomocy w 
indywidualnych 
przypadkach 
 

Grupy Robocze pomocy 

Prowadzenie pracy 
socjalnej z 
rodzinami, w których 
stosowana jest 
przemoc 

GOPS 2019 - Liczba rodzin, które objęto  
pracą socjalną w  
wyniku przeciwdziałania  
przemocy w rodzinie 

14 
 

Porozumienie z 
„Niebieską linią”  

Urząd Gminy Zbójno 2019 - Liczba osób, którym  
udzielono informacji  
na temat bezpłatnych porad 

28 
 

Utrzymanie placówki 
wsparcia dziennego 
(Klubu 
młodzieżowego) 

GOPS 2019 - Ilość spotkań 28 

- Liczba uczestników 16 

Utrzymanie punktu 
konsultacyjnego dla 
rodzin i prawnego 

GOPS, Urząd Gminy 
Zbójno 

2019 - Liczba udzielonych porad 211 
 

- Liczba zatrudnionych 
specjalistów. 
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Środki finansowe na realizację Programu wydatkowane w 2019 r. 

 
 

Działanie środki własne dotacja Wartość całkowita

Przeciwdziałanie alkoholizmowii i przemocy w rodzinie 62 814,08 zł 0,00 zł 62 814,08 zł

Projekt "Klub Młodzieżowy UL"- Placówka Wsparcia Dziennego 0,00 zł 23 271,78 zł 23 271,78 zł

RAZEM 62 814,08 zł 23 271,78 zł 86 085,86 zł


