
 

Sprawozdanie   

z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie  w Gminie Piątek na 

lata 2021-2024 

  
  

za rok 2021  
  
  
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  

Piątek, marzec 2022  
  
  



2  

  

Spis treści  
Wstęp ...................................................................................................................................................... 3 

1. Realizacja Programu ........................................................................................................................ 4 

2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w gminie Piątek ................................................... 4 

3. Zwiększanie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie .................. 5 

4. Zapewnienie ochrony i możliwość wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą ............... 6 

5. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w 

rodzinie ................................................................................................................................................... 7 

6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przemocą w rodzinie 8 

7. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie ........................................................................ 8 

Podsumowanie ........................................................................................................................................ 8 

 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 
  
  
  
  



3  

  

Wstęp  

  
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy                        

w Rodzinie w Gminie Piątek na lata 2021-2024 ustanowiony został Uchwałą Nr XXVIII/156/21 

Rady Miejskiej w Piątku z dnia 15 stycznia 2021r. Program określa zadania w ramach lokalnego 

systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, sformułowane w oparciu o działania 

wyznaczone przez Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sporządzoną 

diagnozę lokalną. Realizuje założenia przyjęte ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 12 marca 2004 r.                

o pomocy społecznej i ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości                             

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Realizatorem Programu jest Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Piątku. W realizacji zadań uczestniczą instytucje, organizacje i specjaliści 

zaangażowani w działania w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz inne 

podmioty pełniące funkcje wspierające:   

1. KPP w Łęczycy – Posterunek Policji w Piątku,  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,  

3. Punkt Konsultacyjny,  

4. Świetlica socjoterapeutyczna,  

5. Szkoły z terenu gminy,  

6. PCPR w Łęczycy,  

7. Organizacje pozarządowe,  

8. Sąd Rejonowy w Łęczycy,  

9. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęczycy  

10. Zespół Sądowej Służby Kuratorskiej w Łęczycy.  

  

Obowiązek realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy                            

w rodzinie spoczywa również na Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz powoływanych dla indywidualnych przypadków, grupach roboczych. Obsługę 

techniczną i merytoryczną Zespołu zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku. 

Zespół Interdyscyplinarny tworzą przedstawiciele podmiotów działających na rzecz pomocy 

osobom indywidualnym, rodzinom,  grupom problemowym bądź  środowisku w  zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Członkami ZI są specjaliści z różnych grup 

zawodowych, reprezentujących: Komendę Powiatową Policji, kuratorską służbę sądową, 

Zakładu Leczniczego SANITAS w Piątku, oświatę, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                      

i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Każdy z podmiotów 

wchodzących w skład Zespołu zobowiązany jest do działania w zakresie posiadanych 

kompetencji i uprawnień w oparciu o posiadane zasoby personalne i finansowe, w celu 

skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Ich sprawne współdziałanie pozwala 

efektywnie wykorzystywać zasoby, instrumenty i uprawnienia poszczególnych służb                                  

i instytucji.   
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1. Realizacja Programu   

  

Celem głównym Programu jest zwiększenie skuteczności przeciwdziałania przemocy              

w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska w Gminie Piątek. Jego realizacja odbywa się 

poprzez działania profilaktyczne i edukację społeczną, zapewnienie osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie skutecznej ochrony i pomocy, oddziaływania wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie oraz zwiększanie poziomu kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów 

realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Informacje zawarte w 

sprawozdaniu zostały sporządzone w oparciu o wskaźniki realizacji zaplanowanych zadań, 

służących osiągnięciu celów szczegółowych Programu.  

2. Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Piątek 

 

Na przestrzeni całego roku 2021 powołano 8 nowych Grup Roboczych do pracy                        

w indywidualnych przypadkach przemocy domowej. Wszystkie przypadki prowadzone były 

przez grupy robocze. Grupy robocze miały swoje posiedzenia 43 razy w ciągu całego roku. 

Pracownicy socjalni i dzielnicowi systematycznie odwiedzali rodziny z problemem przemocy, 

rozmawiali z osobami doświadczającymi przemocy i podejrzanymi o stosowanie przemocy. 

Oferowali szereg różnych form wsparcia i pomocy.  

Do przewodniczącego zespołu interdyscyplinarnego w roku 2021 wpłynęło                        

10 kwestionariuszy „Niebieska Karta- A”, w przypadku dwóch rodzin wpłynęły formularze NK 

2 razy.  W 2021r. założono więcej procedur niż w latach ubiegłych, wynika to przede wszystkim 

z sytuacji związanej z epidemią koronawirusa, izolacją domowa, wzrostem napięcia między 

członkami rodziny . Przez cały 2021 rok grupy robocze prowadziły procedurę                                            

w stosunku do 16 rodzin.   

Tabela Nr 1. Liczba procedur NK wszczynanych w 2021r., udział procentowy podmiotów wszczynających 

procedurę.  

Podmiot wszczynający procedurę  

Niebieskiej Karty  

Liczba założonych 

Niebieskich Kart   

Udział %  

Policja  3  30%  

Pomoc społeczna  6 60%  

Oświata  0  0%  

Służba zdrowia  1  10%  

GKRPA  0  0%  

Źródło: Dane ZI.  
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Wykres 1. Udział procentowy podmiotów wszczynających procedurę NK w 2021r.  

 
Źródło: Dane ZI.  

3. Zwiększanie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

 

Na posiedzenia Grup Roboczych zapraszane były osoby doznające przemocy domowej 

oraz osoby stosujące przemoc. Przez cały 2021 rok wypełniono 11 formularzy, „Niebieska 

Karta C” z osobą doświadczającą przemocy oraz 12 formularzy, „Niebieska Karta D” z osobą 

podejrzaną o stosowanie przemocy. Nie we wszystkich przypadkach formularze te były 

wypełniane w obecności w/w osób.   

Procedura „Niebieskiej Karty” w 2021 roku została zakończona przez 

Przewodniczącego w 15 przypadkach. Najczęstszym powodem zakańczania procedury 

„Niebieskiej Karty” było ustanie przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego 

planu pomocy. Przez cały rok 2021 łączna liczba prowadzonych NK to 16.  Problem przemocy 

dotyczył 16 rodzin, liczba osób w rodzinach 46, w tym 12 dzieci.  

 Osobami doznającymi przemocy w rodzinie byli:  

Tabela Nr 2. Podział osób doznających przemocy w 2021r.  

Podział osób doznających przemocy  Liczba osób doznających przemocy w 

rodzinie  

dorośli  17 

dzieci  0  

kobiety  16 

30%

60%

60%

0; 0%

10%

Udział % podmiotów wszczynających 
procedurę Niebieskiej Karty

Policja Pomoc społeczna Oświata GKRPA Służba zdrowia
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mężczyźni  1  

Źródło: Dane ZI.  

  

Osobami stosującymi przemoc w rodzinie byli:  

Tabela Nr 3. Podział osób stosujących przemoc w 2021r.  

Podział osób stosujących przemoc  Liczba stosujących przemoc w rodzinie  

dorośli  18 

dzieci  0  

kobiety  0  

mężczyźni  18 

Źródło: Dane ZI.  

W każdej rodzinie objętej procedurą Niebieskiej Karty grupy robocze opracowywały plany 

pomocy rodzinie. Realizacja planu pomocy jest podstawą do zakończenia działań w ramach 

procedury. Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują i diagnozują zjawisko przemocy na 

terenie Gminy Piątek. Podejmują interwencje w środowisku i przekazują kompleksowo 

informacje na temat możliwości wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy.  

 

4. Zapewnienie ochrony i możliwość wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym 

przemocą 

  

W 2021r. nie było konieczności skierowania osób doznających przemocy do 

Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. W 2021r. nie nawiązano 

współpracy z nowymi podmiotami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Obecne zasoby instytucjonalne realizują swoje zadania w wystarczającym zakresie. 

Nie stwierdzono potrzeby nawiązywania takiej współpracy.  

Gmina Piątek zapewniała bezpłatną pomoc psychologiczną i pomoc terapeuty leczenia 

uzależnień w Punkcie Konsultacyjnym w Piątku. Ze wsparcia psychologa i terapeuty mogła 

skorzystać każda osoba zamieszkująca na terenie Gminy Piątek. Pomoc była świadczona                      

w formie konsultacji indywidualnych i rodzinnych. W sumie w 2021 r. klientami Punktu 

Konsultacyjnego było 24 osób. Przeprowadzono z nimi 97  indywidualnych konsultacji. Wśród 

klientów Punktu było: 12 osób uzależnionych od alkoholu, 3 osoby współuzależnione,                             

1 kobieta pijąca szkodliwie, 1 osoba doznająca przemocy, 1 osoba stosująca przemoc, 2 dzieci 

z trudnościami emocjonalnymi, 5 osób z innymi problemami. Do najczęstszych form udzielanej 

pomocy należały: motywowanie do podjęcia leczenia odwykowego, udzielanie wsparcia 

psychologicznego, indywidualna terapia krótkoterminowa, praca nad nawrotami picia, 

poradnictwo.   
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Dzieci z terenu Gminy Piątek mogą skorzystać z pomocy psychologicznej psychologa 

pracującego w szkołach.  

W 2021r. nie stwierdzono potrzeby przeprowadzenia mediacji. Żaden z mieszkańców 

Gminy Piątek nie deklarował potrzeby uczestnictwa w mediacjach. W Szkole Podstawowej                

w Piątku w zakresie mediacji zostały przeszkolone cztery osoby, które w razie potrzeby potrafią 

rozmawiać i mediować ze stronami konfliktu.  

Mieszkańcy Gminy Piątek w 2021 r. mieli możliwość korzystania z bezpłatnej pomocy            

w punkcie Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Łęczycy. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piątku świadczył na rzecz rodzin z terenu 

Gminy Piątek pomoc w postaci pracy socjalnej.  

Liczba rodzin objęta ww.  pomocą w 2021 r.: 60 rodzin 

Liczba rodzin objętych ww. pomocą z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-

wychowawczych w 2021 r.: 25 rodzin. 

W dalszym ciągu kontynuowana była przez Zespół Interdyscyplinarny „Godzina dla 

osób dotkniętych przemocą w rodzinie”. Osoby chcące uzyskać pomocy w tym zakresie mogą 

kontaktować się z Przewodniczącą Zespołu w każdą środę od godz. 15:00 do godz. 16:00. 

Informacja umieszczona jest na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej   

w Piątku i na tablicy ogłoszeń w GOPS w Piątku. 

Informacje na temat działających instytucji i organizacji, które mogą pomóc w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie można znaleźć na stronie internetowej 

www.gopspiatek.naszops.pl  i tablicy ogłoszeń GOPS w Piątku oraz na stronie internetowej 

Urzędu Miejskiego w Piątku.   

Pracownicy socjalni na bieżąco monitorują i diagnozują zjawisko przemocy na terenie 

Gminy Piątek. Podejmują interwencje w środowisku i przekazują kompleksowo informacje na 

temat możliwości wsparcia i pomocy osobom doświadczającym przemocy.  

      

5. Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z 

przemocą w rodzinie 

  

Na terenie szkół organizowane były różnego rodzaju kampanie i programy propagujące 

zdrowy tryb życia, wzmacnianie autorytetów i prawidłowych postaw. Dzieci brały udział w 

warsztatach i pogadankach na temat uzależnień, przeciwdziałania agresji, negatywnym 

zachowaniom.   

W 2021r. zakupiono materiały profilaktyczne pod nazwą „Przemoc to niemoc” w ilości 240 

szt. na kwotę 422,00zł finansowane ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. 

W 2021r. dokonano zakupu Kampanii „Reaguj na przemoc” na kwotę 4 920,00zł. 

finansowanej ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

http://www.gopspiatek.naszops.pl/
http://www.gopspiatek.naszops.pl/
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Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. Realizacja Kampanii nastąpi              

w 2022r. 

6. Podnoszenie wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z 

przemocą w rodzinie 

 

W 2021r. służby pracujące na rzecz osób doświadczających przemocy w rodzinie 

wymieniali się doświadczeniami i wiedzą pozyskaną podczas wykonywania obowiązków 

służbowych na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego. Członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego nie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie, z uwagi na powtarzającą się tematykę szkoleń, w których brali udział w latach 

ubiegłych. 

  

7. Oddziaływanie na sprawców przemocy w rodzinie 

 

W stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie grupy robocze podejmowały 

następujące działania: prowadzono rozmowy motywujące do zmiany zachowań, informowano 

o konsekwencjach stosowania przemocy, motywowano do udziału w terapii i zajęciach 

korekcyjno-edukacyjnych, kierowano na terapię uzależnień. W 2021r. nikt z terenu Gminy 

Piątek nie uczestniczył w zajęciach korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy                          

w rodzinie. 

  

Podsumowanie  

 

Program jest na bieżąco monitorowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej                  

w Piątku. Działania i zadania ujęte w programie są realizowane zgodnie z harmonogramem.   

  


