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Łaziska, marzec 2021
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodziniew Gminie Łaziska na lata 2018 - 2022przyjęty został Uchwałą Nr XL/214/2018
Rady Gminy Łaziska z dnia 28 września 2018 r. i planowany jest do realizacji w latach
2018-2022.
Realizacja Programu ma na celu wypracowanie w Gminie Łaziska profesjonalnych form
wsparcia i pomocy, przy jednoczesnym założeniu dążenia do zwiększenia ich dostępności i
skuteczności wobec osób uwikłanych w przemoc. Zakłada również prowadzenie skutecznej
edukacji osób, działających na rzecz rodziny dotkniętej przemocą, dostarczanie
społeczeństwu wiedzy o zjawisku przemocy i sposobach radzenia sobie z tym problemem
oraz propagowanie pozytywnych rozwiązań merytorycznych, organizacyjnych i prawnych,
związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocyw Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w
Rodzinie w Gminie Łaziska na lata 2018 – 2022 stanowi interdyscyplinarną strategię działań
na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej przez wszystkie instytucje i
organizacje zobligowane do podejmowania działań w tym zakresie. Sprawozdanie stanowi
roczne podsumowanie działań realizowanych w ramach Programu oraz działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Podstawowymi aktami prawnymi odnoszącymi się do sytuacji osób doświadczających
przemocy w rodzinie oraz określającymi zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w
rodzinie dla organów administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego są:
1. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz. U. z

2020r., poz. 218)
2. Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020 przyjęty

Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. w sprawie ustanowienia
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020
( M.P.2014.445).

Realizatorami Programu są:

- Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie
Łaziska;
- Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaziskach;
- Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim;
- Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim;

- Urząd Gminy Łaziska;
-Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Łaziskach;
- szkoły podstawowe z terenu gminy Łaziska;
- NZOZ „Eskulap” w Łaziskach;
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej;
- Stowarzyszenie Kobiet „Łaziszczanki” w Łaziskach.

Celem głównym Programujest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz tworzenie
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź
uwikłanych w przemoc oraz ochrony ofiar przemocy.

Cele szczegółowe i zadania programu:

1. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”, na terenie
Gminy Łaziska funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie.

Obsługę

organizacyjno-techniczną

Zespołu,

zgodnie

z

ustawą

o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej w
Łaziskach. Posiedzenia Zespołu odbywają się w pomieszczeniach Ośrodka lub w Gminnej
Bibliotece i Domu Kultury w Łaziskach.
Funkcję Przewodniczącej Zespołu sprawuje Pani Jolanta Tomala – starszy pracownik
socjalny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach, natomiast zastępcą jest Pani Paulina
Romsicka- asystent rodziny Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaziskach.

Zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z procedurą
„Niebieskie karty”:

1. W

przypadku

uzasadnionego

podejrzenia

zaistnienia

przemocy

w

rodzinie

przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, Gminnej Komisji
ds.Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony
zdrowia, zobowiązani są do realizacji procedury „Niebieskie Karty”;
2. Procedura „Niebieskie Karty” realizowana jest we współpracy wyżej wymienionych

podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej;
3. Wszczęcie procedury następuje poprzez wypełnienie części „A” formularza „Niebieska

Karta”, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia procedury,
jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Część „B”
formularza „Niebieska Karta”, zawierająca pouczenie o przysługujących prawach i
informację o możliwościach uzyskania pomocy, wręczana jest osobie doznającej
przemocy;
4. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska

Karta - A” nie później niż w ciągu 3 dni od daty jego otrzymania, przekazuje członkom
Zespołu / grupy roboczej, którzy zapoznają się z „NK”.Następnie zwoływane jest
posiedzenie grupy roboczej, celem udzielenia indywidualnej pomocy rodzinie.
W2020r. odbyły się łącznie 4 posiedzenia Zespołu;
5. Do udziału w grupie roboczej zapraszani są przedstawiciele wskazanych przez

ustawodawcę

instytucji

oraz

osoba

doznająca

przemocy,

celem

rozeznania

indywidualnej sytuacji rodziny, pod kątem przemocy w rodzinie oraz celem
wypełnienia części „C” formularza „Niebieska Karta” i ustalenie planu pomocy.
W 2020r. do Zespołu wpłynęło 10„Niebieskich Kart” z 9 rodzin i powołano 9grup
roboczych. Skład członków grup roboczych dostosowano do potrzeb tych rodzin i
występujących problemów.
Ponadto w 2020r. realizowano 6 procedur z 2019r. Łącznie w minionym roku pomocą
interdyscyplinarną Zespołu i grup roboczych objęto 15 rodzin, w tym 56 osób w tych
rodzinach. W związku z prowadzonymi procedurami odbyło się 40 posiedzeń grup
roboczych.
W 2020r. zakończono 6 procedur „NK” z 2019r. i 1 procedurę „NK” z 2020r. Łącznie
w 2020r. zakończono procedurę „Niebieskie Karty” w 7 przypadkach, z czego: w 4
przypadkach z powodu uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego
stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu

pomocy, natomiast w 3przypadkach procedurę zakończono w związku z brakiem
zasadności podejmowania działań, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego
przez członków grupy roboczej i przewodniczącego zespołu.
W ramach realizacji procedury „Niebieskie Karty” prowadzone były działania
interdyscyplinarne na rzecz osób doświadczających przemocy. W większości rodzin
przyczyną przemocy było nadużywanie alkoholu.
W 2020 roku osoby doświadczające przemocy w rodzinie, korzystały z następujących
form wsparcia:
- poradnictwa
- udzielano pomocy materialnej ze względu na przemoc w rodzinie;
- pracy socjalnej
- motywowano osoby nadużywające alkoholu do leczenia;
- zawiadamiano Komendę Powiatowej Policji o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z
art. 207 KK;
- występowano w charakterze świadka w sprawach o przestępstwo z art. 207 KK.

Przedstawione formy działań za rok 2020 były dostosowane do aktualnie
występujących problemów i odpowiadały na potrzeby mieszkańców w tym zakresie.
Wszystkie instytucje zaangażowanie w tworzenie systemu przeciwdziałania przemocy
w rodzinie współpracowały ze sobą przekazując bieżące informacje, pomimo
ograniczeń spowodowanych stanem pandemii.

2. Systematyczna Edukacja Środowiska Lokalnego

Edukacja osób w kierunku rozpoznawania i reagowania na sytuacje przemocy w rodzinie
odbywała się na bieżąco w trakcie działań służb ( pracownicy pomocy społecznej, policji,
sądu, oświaty i ochrony zdrowia).
Opracowano ulotki informacyjne dotyczące form pomocy dla osób doświadczających
przemocy w rodzinie oraz zakupiono broszury edukacyjne i systematycznie je
rozpropagowano.
W instytucjach realizujących zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar w Rodzinie rozmieszczane były materiały informacyjne w postaci
plakatów, ulotek, broszur dla mieszkańców gminy.
Ponadto zostały zakupione książki do prowadzenia zajęć profilaktycznych dotyczących
przemocy w rodzinie i przemocy rówieśniczej, które zostały przekazane do biblioteki
szkolnej, jako materiał dydaktyczny dla nauczycieli.
3. Ochrona Ofiar Przemocy w Rodzinie- Zwiększenie Efektywności Pracy z Rodziną
z Problemem Przemocy Domowej
Osobom dotkniętym przemocą w rodzinie udzielano na bieżąco bezpłatnej pomocy, w
szczególności w formie:


poradnictwa medycznego,



socjalnego – skorzystało 20 osób;



zawodowego i rodzinnego w tym prowadzenie poradnictwa poprzez działania
edukacyjne służące wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych metod i
kompetencji rodziców – 2 osoby skorzystało z tej formy pomocy,




interwencji kryzysowej i wsparcia;
kierowanie do Poradni Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
w Opolu Lubelskim - 3 osoby;



występowanie z wnioskami o leczenie odwykowe od alkoholu do Gminnej
Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łaziskach
i w 2020 roku wystąpił z 2 wnioskami o leczenie odwykowe od alkoholu;



wystąpienie do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydział Rodzinny i
Nieletnich z wnioskiem o wgląd w sytuację dziecka w rodzinie - w przypadku 1
rodziny;



złożenie do Komendy Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim zawiadomienia
o podejrzenie popełnienia przestępstwa – w 1 rodzinie.

Ponadto w 2020 roku przeprowadzone zostało szkolenie on-linedla pracowników
socjalnych - członków Zespołu Interdyscyplinarnego„Pracownik socjalny w czasie
pandemii”, gdzie m.in. omówiono prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” w czasie
COVID-19. W szkoleniu udziałwzięły3 osoby.

Podsumowanie
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Łaziska
były realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa, a także
wewnętrzne wytyczne w instytucjach, działających w przedmiotowej sprawie. Ważnym
atutem były wypracowane formy współpracy miedzy poszczególnymi instytucjami, które na
co dzień zajmują się pomocą rodzinom uwikłanym w przemoc.Wnaszej społeczności przemoc
w rodzinie ujawniana jest jako zjawisko obecne w różnych środowiskach, niezależnie od
wykształcenia orazstatusu społecznego sprawcy i ofiary. Pomimo, iżostatnie lata przyniosły
znaczące zmiany w postrzeganiu tego zjawiska,członkowie Zespołu i grup roboczych, w
swojej pracy, nadalborykająsię z wieloma problemami w zakresie przemocy w rodzinie.
Nadal żywe są mity, iż„przemoc domowa”,to sprawa prywatna i rodzinna.Zauważa się także
„niemoc” instytucji, mających za zadanie pracę ze sprawcą przemocy,widoczny jest długi
czas trwania procedur idługi okres niezbędny douprawomocnienia się sądowych aktów
wykonawczych. To wszystko utrudnia, aczasem uniemożliwia, powrót rodziny do
normalności. Działalność Zespołu opiera się na pracy wielu osób, często poświęcających swój
wolny, prywatny czas, bez żadnego dodatkowego wynagrodzenia. Ciążą na nas obowiązki
związane ze sporządzaniem licznych sprawozdań, danych statystycznych, archiwizacją
dokumentów, prowadzeniem monitoringu zjawiska przemocy w Gminie oraz całą obsługą
administracyjną.Członkowie grup roboczych swoją pracę wykonują w ramach obowiązków
służbowych.Podkreślić jednak należy, iż interdyscyplinarne współdziałanie przedstawicieli
służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,daje możliwość
głębszego wniknięcia i rozpoznania środowiska rodzinnego oraz pozwala na trafniejsze
postawienie diagnozy sytuacji, w jakiej rodzina się znalazła.Instytucje i podmioty starają się
maksymalnie wspierać rodziny w przezwyciężaniu trudnych sytuacjiżyciowych w jakich się
znalazły.

