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Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie, w Gminie Jemielnica na lata 2021 – 2025 został opracowany w związku  

z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.  

z 2021 r., poz. 1249) i przyjęty do realizacji Uchwałą Nr XXII/148/20 Rady Gminy Jemielnica 

z dnia 14 grudnia 2020 r.  

 

Podmioty realizujące ww. Program: 

1) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jemielnicy, 

2) Komisariat Policji w Zawadzkiem, 

3) Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jemielnicy, 

4) szkoły i przedszkola, 

5) zakłady opieki zdrowotnej,  

6) sądy, 

7) prokuratura,  

8) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich,  

9) organizacje pozarządowe,  

10) kościoły. 

 

Celem Programu jest: 

1) zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie; 

2) zwiększenie skuteczności ochrony ofiar przemocy w rodzinie i zwiększenie dostępności 

pomocy; 

3) zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 

 

DZIAŁANIA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W JEMIELNICY 

 

1. Koordynowanie współpracy w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego: pracowników 

socjalnych, przedstawicieli oświaty, policji, przedstawicieli GKRPA, przedstawicieli 

ochrony zdrowia, kuratora sądowego, prokuratury, organizacji pozarządowych, którzy 

czynnie uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

2. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym poprzez rozpropagowanie ulotek i plakatów dotyczących 

zjawiska przemocy, informacji o możliwości udziału w programach korekcyjno-
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edukacyjnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Strzelcach Opolskich. W roku 

2022 r. zakupiono ulotki i plakaty na kwotę 243,34zł, które zostały rozdane członkom 

zespołu interdyscyplinarnego celem rozpowszechnienia w miejscach pracy. 

3. Praca socjalna: 

1) prowadzenie rozmów informacyjno-motywacyjnych z rodzinami dotkniętymi przemocą 

w rodzinie, w tym cykliczne wizyty w środowisku; 

2) informowanie o warunkach korzystania ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej; 

3) wskazanie na możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej, prawnej oraz w formie 

poradnictwa – medycznego, zawodowego i rodzinnego; 

4) kierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, do placówki dla ofiar przemocy w rodzinie, w szczególności do 

specjalistycznego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie; 

5) powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dzieci; 

6) objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny; 

7) monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą „Niebieska Karta” (zarówno w trakcie 

trwania procedury jak i po jej zakończeniu).  

4. Prowadzenie obsługi organizacyjno-technicznej Zespołu Interdyscyplinarnego tj.: 

1) prowadzenie rejestru „Niebieskich Kart”,  

2) prowadzenie wszelkiej dokumentacji związanej z funkcjonowaniem zespołu 

interdyscyplinarnego tj. protokoły ze spotkań, list obecności, notatki służbowe, 

zaproszenia i wezwania na spotkania, prowadzenie teczek indywidualnych rodzin, 

3) zapewnienie pomieszczenia na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego lub grup 

roboczych, 

4) zapewnienie materiałów papierniczo-biurowych na potrzeby pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego/grup roboczych (papier, toner, znaczki pocztowe, ksero, 

udostępnienie komputera, pieczątka, tablice informacyjne w razie potrzeby, teczki na 

przechowywanie i segregowanie informacji, szafy na przechowywanie danych 

wrażliwych, które są w posiadaniu Zespołu Interdyscyplinarnego), 

5) zapewnienie obsługi administracyjnej Zespołu Interdyscyplinarnego: prowadzenie 

korespondencji, kontakt z członkami zespołu/grup roboczych. 

Na zapewnienie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w 2022 r. wydatkowano 

kwotę: 227,00 zł. (zakup materiałów biurowych), 61,50 zł (zakup pieczątki dla 

przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego). 
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DZIAŁANIA POLICJI 

 

1) Uczestnictwo w posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego oraz w pracach grup 

roboczych.  

2) Współpraca z pracownikami socjalnymi, wspólne wizyty w środowiskach, w których 

istniało podejrzenie lub występuje przemoc w rodzinie. 

3) Monitorowanie sytuacji rodzin objętych procedurą Niebieska Karta. 

4) Systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa osoby, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. 

5) Udzielanie porad i konsultacji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

6) Informowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, że znęcanie się fizyczne i psychiczne jest przestępstwem, i przedstawienie 

aspektów odpowiedzialności karnej. 

 

 

DZIAŁANIA GMINNEJ KOMISJI ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓWALKOHOLOWYCH PRZY URZĘDZIE GMINY JEMIELNICA 

 

1. Kierowanie osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie na badania w celu 

ustalenia stopnia uzależnienia od alkoholu oraz ustalenia formy i rodzaju leczenia 

odwykowego, przez lekarza psychiatrę i psychologa.  

2. Kierowanie do udziału w grupach wsparcia dla osób współuzależnionych. 

3. Informowanie o możliwościach prawnych dotyczących zobowiązania poddania osoby, 

wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie, do poddania się leczeniu 

odwykowemu. 

4. Kierowanie do udziału w grupie terapeutycznej lub samopomocowej. 

 

DZIAŁANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH (SZKOŁY I PRZEDSZKOLA) 

 

1. Objęcie dziecka/dzieci pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole lub 

innej placówce, odpowiednio w formie: 

1) zajęć rozwijających uzdolnienia; 

2) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych; 
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3) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjo  

terapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym; 

4) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem 

kształcenia i kariery zawodowej; 

5) porad i konsultacji. 

2. Objęcie rodziców/opiekunów pomocą psychologiczno-pedagogiczną w formie: porad, 

konsultacji, warsztatów lub szkoleń. 

1) pomoc materialna i jej rodzaj: dożywianie, stypendium szkolne, 

2) konsultacja w poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, 

skierowanie do pomocy terapeutycznej, 

3) powiadomienie sądu rodzinnego i opiekuńczego o sytuacji dziecka, 

4) poinformowanie rodzica/opiekuna o możliwości uzyskania pomocy oferowanej przez 

placówki opiekuńczo-wychowawcze wsparcia dziennego. 
 

- 

 

 

ZAKŁADY OPIEKI ZDROWOTNEJ 

 

1. Uczestnictwo pracownika ochrony zdrowia w Zespole Interdyscyplinarnym oraz 

w pracach grup roboczych. 

2. Współpraca w ramach prac Zespołu Interdyscyplinarnego z przedstawicielami: pomocy 

społecznej, oświaty, policji, GKRPA. 

3. Monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą podczas wizyt lekarskich. 

4. Kierowanie osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, 

do lekarza w celu uzyskania zaświadczenia lekarskiego o ustaleniu przyczyn i rodzaju 

uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie, udział w działaniach 

edukacyjno-informacyjnych. 
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DANE STATYSTYCZNE 

DOTYCZĄCE FUNKCJONOWANIA GMINNEGO ZESPOŁU 

INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZMOCY  

W RODZINIE W ROKU 2022 

 

1. Odbyło się 6 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

2. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego powołał 11 grup roboczych (odbyło się 50 

posiedzeń grup roboczych).  

3. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty – 11 (w tym 6 procedur wszczętych  

w roku 2022, 6 w roku 2021). 

4. Liczba zakończonych procedur Niebieska Karta – 9 (w tym z uwagi na ustanie przemocy  

w rodzinie – 7, z uwagi na rozstrzygnięcie o braku zasadności prowadzenia dalszych działań 

– 2). 

5. Liczba osób objętych procedurą Niebieska Karta – 35 (w tym 9 kobiet, 11 mężczyzn,  

15 dzieci). 

6. Liczba osób korzystających z punktu konsultacyjnego – 13 (w tym 4 kobiety,                                  

5 mężczyzn, 4 dzieci). 

 

 

SZKOLENIA 

 

W roku 2022 dla 10 osób będących członkami Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zorganizowano szkolenie nt. „Zmiany  

w prowadzeniu Niebieskiej Karty – Praca z osobami oraz rodzinami uwikłanymi w przemoc 

domową w czasie i po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii.” (Koszt 

szkolenia - 1000,00zł). 

 

 

 

 


