UCHWAŁA NR XLIV/248/21
RADY GMINY WIDAWA
z dnia 25 marca 2021 r.
w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2020 r. poz. 713 i poz. 1378) oraz w związku z Uchwałą Nr XV/125/12 Rady Gminy Widawa z dnia
27 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020 – Rada Gminy Widawa
uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020, w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widawa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Stępnik
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Załącznik do uchwały Nr XLIV/248/21
Rady Gminy Widawa
z dnia 25 marca 2021 r.

Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020
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WSTĘP
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020 jest dokumentem opracowanym przez pracowników służb
społecznych i przedstawicieli jednostek statutowo zajmujących się pracą na rzecz rodziny i dziecka
w których występuje zjawisko przemocy. Głównym celem Programu było ograniczenie na terenie
gminy Widawa skali problemu, jakim jest przemoc domowa. Cele szczegółowe odnosiły się
bezpośrednio do systemu zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie.
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 został przyjęty Uchwałą Rady Gminy Widawa
Nr XV/125/12 z dnia 27 czerwca 2012 roku.
Realizację Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020 przewidziano na 8 lat.
Bezpośredni nadzór nad prawidłowym procesem wdrażania Program Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020
powierzono Wójtowi Gminy Widawa, natomiast koordynowanie, monitorowanie i ewaluację
Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Widawie.
Głównymi adresatami i podmiotami Programu są mieszkańcy Gminy Widawa którzy pośrednio lub
bezpośrednio stykają się z problemem przemocy. Realizatorami Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 są
przedstawiciele służb społecznych i jednostek gminnych instytucji statutowo zajmujących się
problematyką przemocy. Są to min. przedstawiciele: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Widawie, Gminnego Ośrodka Kultury w Widawie, Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki
Zdrowotnej w Widawie, Komisariatu Policji w Widawie, Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Placówki Oświatowe z terenu Gminy Widawa, przedstawicieli
Stowarzyszeń i organizacji działających na terenie Gminy, prokuratura, kuratorzy sądowi.
Głównym celem Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 było:
„Zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach mieszkających na terenie gminy Widawa oraz
skutków stosowania przemocy”.
Cel główny Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 przekłada się na cele szczegółowe:
1. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup społecznych.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy.
5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc.
6. Zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012-2020 stanowi opracowanie na podstawie
przedłożonych danych przez przedstawicieli instytucji statutowo zajmujących się problemem
przemocy w rodzinie.
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Raport z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na terenie gminy Widawa na lata 2012-2020”,
za okres 01.01.2012-31.12.2020 r.
Cel główny:
Zmniejszenie rozmiaru przemocy w rodzinach mieszkających na terenie gminy Widawa oraz
skutków stosowania przemocy.
1. Cel szczegółowy
Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
(działania mające na celu diagnozę rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie, organizacja szkoleń,
konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy, prowadzenie zajęć profilaktyczno-edukacyjnych
dla dzieci i młodzieży szkolnej, monitorowanie sytuacji).
Realizatorzy/
Termin
Lp. Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
realizacji
1.
Identyfi-GOPS w
2012-2020 -pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
kacja na
Widawie
Społecznej w Widawie na bieżąco prowadzili
terenie
monitoring rodzin korzystających ze świadczeń
-KP w Widawie
gminy
pomocy społecznej
-GZI w
Widawie
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie prowadzili
Widawa
szeroko rozumianą pracę socjalną, udzielali
ofiar
informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia
przemocy
finansowego oraz pomocy niewymiernej GOPS
oraz
sprawców
w Widawie oraz uzyskania bezpłatnej pomocy
przemocy
psychologicznej, pomocy prawnej, informowali
osoby/rodziny o przysługujących im formach
pomocy zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
-w przypadku podejrzenia występowania przemocy
w rodzinie, pracownicy socjalni GOPS w Widawie
we współpracy z funkcjonariuszami KP w Widawie,
informowali ofiary przemocy domowej
o instytucjach i podmiotach świadczących
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych
przemocą.
-przewodniczącej Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego w Widawie wpłynęło
101 Niebieskich Kart
-zorganizowano 310 spotkań grup roboczych przez
GZI w Widawie
-zorganizowano co rocznie 4 zebrania członków
GZI w Widawie zgodnie z ustawą
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
2.

Monitorowanie
sytuacji
rodzin
dotkniętych
przemocą

-ZS w Widawie
-SP w
Chociwiu
-Szkoła Filialna
w Ochlach
-Publiczne
Przedszkole w
Widawie
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-funkcjonariusze Komisariatu Policji w Widawie
systematycznie monitorowali środowisko lokalne,
sprawdzając wszelkie niepokojące sygnały.
-przeprowadzono 638 wizyt w rodzinach objętych
Procedurą Niebieskiej Karty
-funkcjonariusze KP w Widawie przeprowadzili 17
postępowań przygotowawczych z art. 207 KK
(znęcanie się nad rodziną) zakończonych aktem
oskarżenia
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-SSP w
Restarzewie
-SPZPOZ w
Widawie
-KP w Widawie
-Publiczne
Przedszkole w
Widawie
-GZI w
Widawie

Dyrektorzy, nauczyciele i pedagodzy placówek
oświatowych z ternu Gminy Widawa wyznaczonych
do realizacji celów ujętych w Programie prowadzili
systematyczną obserwację dzieci pod kątem
zjawiska przemocy w rodzinie, zgłaszając
niepokojące symptomy do GZI w Widawie poprzez:
- zbieranie informacji o funkcjonowaniu dzieci
w szkole i poza szkołą ze szczególnym zwróceniem
uwagi na dzieci wychowujące się w środowiskach
dysfunkcyjnych,
-obserwowanie zachowań uczniów podczas przerw
międzylekcyjnych, zajęć świetlicowych i zajęć
wychowania fizycznego,
-udzielali wsparcia uczniom w rozwiązywaniu
trudności powstałych na tle konfliktów rodzinnych,
udzielali pomocy w radzeniu sobie z presją innych,
-udzielanie indywidualnego wsparcia dzieciom
z rodzin dotkniętych przemocą (rozmowy
indywidualne, wsparcie w radzeniu sobie
z problemami, zajęcia wspierające rozwój
emocjonalny - dostosowany do potrzeb dzieci,
-obserwacja pacjentów przez personel medyczny
(lekarzy, pielęgniarki) pod kątem przemocy
w rodzinach,
-pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Widawie oraz funkcjonariusze
Komisariatu Policji w Widawie, regularnie
monitorują środowisko wskazane, jako zagrożone
demoralizacją nieletnich,
-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Widawie
prowadził stałą współpracę, ze szkołami,
Komisariatem Policji w Widawie, kuratorami
sądowymi, pielęgniarką środowiskową, GKRPA
w Widawie w zakresie monitorowania wspólnych
klientów, poprzez spotkania, wymianę informacji,
opracowania procedur.

3.

Prowadzenie
zajęć
profilaktycznoedukacyjnych dla
dzieci i
młodzieży
szkolnej

-GKRPA w
Widawie
-Wójt Gminy
Widawa
-GOK w
Widawie
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-funkcjonariusze Komisariatu Policji w Widawie
przeprowadzili 53 spotkania z dziećmi
w Przedszkolach, Zespołach Szkół Podstawowych
i Branżowych na terenie gminy Widawa, na temat
zachowania w sytuacjach zagrożenia życia
i zdrowia.
-wychowawcy, nauczyciele i pedagodzy
w placówkach oświatowych z terenu gminy Widawa
przeprowadzili szereg zajęć profilaktycznoedukacyjnych podczas zajęć lekcyjnych i nauki
zdalnej z uczniami. Szczegółowy wykaz rodzaju
zajęć oraz liczby uczniów biorących udział
w zajęciach znajduję się w rocznych
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sprawozdaniach „Programu Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie gminy Widawa na lata 2012-2020”
-Na terenie gminy Widawa działają trzy świetlice
środowiskowe: przy GOK w Widawie, świetlica
przyszkolna w Restarzewie i świetlica wiejska
w Rogóźniu. W czasie pobytu dzieci i młodzieży na
świetlicach opiekunowie organizowali zajęcia
edukacyjne dotyczące edukacji profilaktyki dzieci
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w których
występowały problemy przemocy w rodzinie i z
nadużywaniem alkoholi i środków odurzających.
W ramach tych zajęć organizowane były imprezy
integracyjne, konkursy edukacyjno- profilaktyczne,
pomoc w nauce, gry i zabawy.

2. Cel szczegółowy
Zwiększenie
dostępności
i efektywności
działań
profilaktycznych
dotyczących
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup społecznych
(świadczenie pomocy specjalistycznej dla dorosłych i dzieci doświadczających przemocy
w rodzinie: pomocy psychologicznej, prawnej, terapii rodzinnej, zajęcia w świetlicach
socjoterapeutycznych z dziećmi doświadczającymi lub będącymi świadkami przemocy w rodzinie,
organizacja wypoczynku zimowego i letniego dla dzieci z rodzin z problemem przemocy).
Realizatorzy/
Lp.
Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
1.
Świadczenie -GKRPA w
-GOZ w Widawie świadczył bezpłatnie usługi w Punkcie
pomocy
Widawie
konsultacyjno-terapeutycznym dla rodzin dysfunkcyjnych, w
specjalistycz -SPZPOZ
których poradą służyła Pani psycholog Jolanta Kozaknej dla
Widawa
Leszczyńska (1x w tygodniu) oraz Pani Edyta Jagielska (w
-Szkoła
dorosłych i
2014 r.). Z pomocy psychologa skorzystało 150 osób z rodzin
Podstawowa w
dzieci
dotkniętych przemocą.
doświadcza- Chociwiu
-Zespół Szkół w
-GKRPA w Widawie finansowała:
jących
- wynagrodzenia dla opiekunów w 3 świetlicach
przemocy w Widawie
rodzinie
środowiskowych.
-Szkoła Filialna
w Ochlach
- wynagrodzenia psychologów
-Społeczna
- wynagrodzenia członków GKRPA w Widawie
Szkoła
-Uczniowie placówek oświatowych z terenu Gminy Widawa
Restarzewie
mieli dostęp do niezbędnych informacji dotyczących instytucji i
-GOPS w
służb społecznych, działających na rzecz osób, rodziny
Widawie
dotkniętych przemocą w rodzinie. Tablice informacyjne w
-kuratorzy
sądowi
szkołach, kontakt z pedagogiem szkolnym, wychowawcą oraz
-GZI w Widawie Dzielnicowym KP w Widawie podczas spotkań grupowych i
indywidualnych.
-Komisariat
Policji w
Widawie
-PPP
Łask/pedagog
-GKRPA w
Widawie
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2.

Organizacja
wypoczynku
zimowego i
letniego dla
dzieci z
rodzin z
problemem
przemocy

-GOK w
Widawie
-ZS w Chociwiu i
w Ochlach
-„LIBERO”
Widawa
-GKRPA w
Widawie
-SSP w
Restarzewie
-ZS w Widawie

-na stronie internetowej GOPS w Widawie znajdują się wykazy
pozarządowych podmiotów świadczących usługi dla osób
doznających przemocy w rodzinie, działających na terenie
powiatu Łaskiego oraz numery telefonu do Ogólnopolskiego
pogotowia ofiar przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
-w GOK w Widawie działał punkt bezpłatnej pomocy prawnej
dla klientów GOPS Widawa min. ofiar i sprawców przemocy
w rodzinie, młodzieży do 26 roku życia, kombatantów, osób
represjonowanych, osób powyżej 65 roku życia.
-na grupach roboczych GZI w Widawie motywowali
domniemanych sprawców przemocy, do wzięcia udziału
w programie korekcyjno- terapeutycznym realizowanym przez
PCPR w Łasku. Pracownicy GOPS Widawa corocznie
kontaktowali się z sprawcami przemocy w rodzinie w celu
propozycji uczestnictwa w programach korekcyjnych
organizowanych przez PCPR w Łasku.
Instytucje realizujące cele zawarte w programie organizowały
następujące działania:
-przygotowanie i zorganizowanie przez GKRPA w Widawie
wystawy prac plastycznych dzieci biorących udział w konkursie
o tematyce dot. przeciwdziałania uzależnieniom.
-transport dzieci do MDK w Łasku na przedstawienie ukazujące
funkcjonowanie rodziny dysfunkcyjno-przemocowej ,
-przedstawienie spektaklu ukazującego rodzinę, w której jeden
z członków stosuje przemoc w rodzinie,
-organizacja imprez integracyjnych promujących zdrowy tryb
życia – bez przemocy,
-w ferie zimowe w GBP w Widawie zorganizowano dzieciom
i młodzieży wiele atrakcji pod hasłem: ”Biblioteczny
miszmasz”. Zorganizowano szereg zajęć plastycznych i zabaw
ruchowych.
-prowadzenie kółka wokalno-tanecznego „WESOŁE NUTKI”,
-nauka gry na instrumentach muzycznych,
-prowadzenie zajęć orkiestry dętej,
-prowadzenie zajęć grupy teatralnej „TACY SAMI” – w latach
2014-2018,
-Młodzieżowa grupa taneczna „Street Dance”,
-koło plastyczne dla dzieci,
-zajęcia plastyczne dla dzieci,
-zajęcia teatralne,
-warsztaty plastyczne dla dorosłych, malowanie i rysowanie,
-zajęcia Karate-Shidokan,
-przy GOK w Widawie działa świetlica dla dzieci i młodzieży,
-zajęcia Fitness, zumby,
-obóz rekreacyjno-sportowy w Stegnie, Międzywodziu,
Darłowie,
-organizowanie zimowiska ABC Narciarstwa Zjazdowego
w Czarnej Górze,
-bieg uliczny o nazwie „Widawa na Piątkę”,
-majowy Piknik Sportowy w Widawie GKS Widawia,
-współfinansowanie kolonii letnich w Brzykowie,
-dofinansowanie wyjazdu na zimowiska w Wiśle oraz Sokolcu,
-finansowanie dmuchanych placów zabaw w okresie letnich
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i zimowym,
-zajęcia świetlicowe w GOK Widawa,
-obóz narciarski podczas ferii zimowych
w miejscowości Murzasichle. Zakopanego.
-Międzysołecki Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta gminy
Widawa,
-Mikołajkowy Turniej Czwórek Siatkarskich,
-Mistrzostwa Szkoły Podstawowej w Widawie
w Tenisie Stołowym,
-Turniej Siatkówki Plażowej „Plażówka w Pandemii
w Gajewnikach,
-siatkarskie turnieje,
-szkolne i międzyszkolne rozgrywki w piłkę,
-treningi w ramach sekcji piłki siatkowej dla chłopców ze szkół
średnich,
-zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjnokompensacyjnej dla chłopców i dziewcząt ze szkoły
podstawowej,
-wakacyjny spływ kajakowy na rzece Widawka,
-gry i zabawy ruchowe,
-rajdy piesze,
-wycieczki, rajdy rowerowe,
-realizacja programu „Bieg po zdrowie”,
-wyjazd do parku trampolin,
-wyjazd na ściankę wspinaczkową,
-kontynuowanie programu: „Trzymaj formę”, „Bieg po
zdrowie”
-wyjazd na lodowisko,

3. Cel szczegółowy
Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
(Działania edukacyjne skierowane do służb społecznych zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie oraz do środowiska szkolnego. Organizacja działań edukacyjnych na terenie
placówek oświatowych dla dzieci, młodzieży, działań integrujących środowisko służb społecznych).
Realizatorzy/
Lp. Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
1.
Szkolenie
-GOPS w
Członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Widawie
Widawie corocznie uczestniczyli w szkoleniu dot. następującej
tematyki:
-GKRPA
-KP w Widawie
-„Problem Alkoholowy”,
-„Przemoc w Rodzinie a dziecko niedostosowane społecznie zespoły interdyscyplinarne”,
-„Praca z rodziną w procedurze Niebieskiej Karty - nowoczesne
kierunki pomagania. Opracowanie indywidualnego planu
pomocy”,
-„Trudne sytuacje w pracy zespołów interdyscyplinarnych i
grup roboczych”,
-„Problematyka przemocy w ujęciu interdyscyplinarnym,
działalność zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych w
zakresie przeciwdziałania zjawisku”,
-„Skuteczne działanie i funkcjonowanie komisji rozwiązywania
Id: EA458AE1-A198-48DC-BEE3-D3C2901DCF09. Podpisany
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problemów alkoholowych w myśl obowiązujących ustaw i
przepisów prawa”,
-„Przemoc w relacjach rodzinnych – wobec dzieci, dorosłych,
osób starszych i z niepełnosprawnością”,

2.

Pogadanki

-GOPS w
Widawie
-ZS w Widawie
-SP w Chociwiu
GKRPA w
Widawie

Udział dzielnicowych KP Widawa w szkoleniach dotyczących:
-prowadzenia procedury Niebieskie Karty,
-sposobów pomocy osobom uzależnionym od alkoholu oraz
współuzależnionym
Wychowawcy klas, pedagodzy oraz nauczyciele szkół
przeprowadzili z uczniami liczne pogadanki na temat przemocy
fizycznej i psychicznej

4. Cel szczegółowy
Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy.
(Działania interwencyjno-wspierające polegające na rozwój osób i form służących pomocą ofiarom
przemocy w rodzinie: utrzymanie na terenie gminy Widawa punktów konsultacyjnych, pracy
psychologów na terenie szkół, wypracowanie procedur służących przerwaniu przemocy w rodzinie,
Procedura „Niebieskiej Karty”, zobowiązania do leczenia odwykowego, podejmowanie działań
interwencyjnych w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie, prowadzenie monitoringu,
realizowanie planu pomocy w rodzinach doświadczających przemocy. Działania instytucji i służb
społecznych statutowo zajmujących się w Gminie Widawa zostały ograniczone od marca 2020 r.
w związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego
chorobę COVID-19. Mimo trudnej sytuacji w kraju, ofiary przemocy domowej i sprawcy przemocy
mogli liczyć na wsparcie lokalnych służb i instytucji, które na co dzień zajmują się problematyką
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Sytuacje rodzin w których występuje zjawisko przemocy i jest
wszczęta procedura „Niebieskiej Karty” systematycznie były monitorowane przez pracowników
socjalnych i dzielnicowego Komisariatu Policji w Widawie. Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Widawie na bieżąco prowadzili monitoring aktualnej sytuacji w rodzinach,
w których występuje zjawisko przemocy. Działania podejmowane wobec osób doświadczających
przemocy w rodzinie odbywały się w formie pracy socjalnej, pomocy finansowej, poradnictwa
specjalistycznego.)
Realizatorzy/
Lp.
Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
1.
Działania
-GKRPA w
-prowadzenie 3 świetlic środowiskowych z których korzystają
interwenWidawie
dzieci i młodzież, a zajęcia tam odbywające mają na celu
cyjnoedukację dot. Przeciwdziałania i zapobieganiu uzależnieniom
wspierające
od alkoholu, narkotyków i innych uzależnień.
-na terenie Gminy Widawa działały świetlice przy GOK w
polegające
Widawie, Świetlica wiejska w Rogóźniu, świetlica przyszkolna
na rozwój
w Restarzewie
osób i form
-w budynku GOZ w Widawie świadczone były bezpłatne usługi
służących
pomocą
w Punkcie konsultacyjno-terapeutycznym dla rodzin dysfunkofiarom
cyjnych, w których poradą służą psycholog Pani Jolanta KozakLeszczyńska (1x w tygodniu) oraz Pani Edyta Jagielska w 2014
przemocy w
rodzinie
r. Wynagrodzenie psychologa finansowała GKRPA w Widawie
-pracownicy GOPS w Widawie i funkcjonariusze KP w Widawie systematycznie przeprowadzali działania interwencyjnoId: EA458AE1-A198-48DC-BEE3-D3C2901DCF09. Podpisany
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2.

wypracowanie i doskonalenie procedur
służących
przerwaniu
przemocy w
rodzinie. Ze
szczególnym
uwzględnieniem procedury „Niebieska
Karta”,
zobowiązania do leczenia odwykowego

-GKRPA w
Widawie
-SPZPOZ w
Widawie

wspierające w lokalnym środowisku poprzez monitorowanie
aktualnych sytuacji w rodzinach w których wystąpiła przemoc,
udzielali pomocy wymiernej i niewymiernej,

-GOPS w
Widawie
-KP w Widawie

-osoby dotknięte przemocą domową były kompleksowo
informowane przez pracowników GOPS oraz funkcjonariuszy
KP Widawa o przysługujących im prawach oraz o
możliwościach uzyskania wsparcia psychologicznego,
prawnego i socjalnego
procedura prowadzenia „Niebieskie Karty”, jest realizowana
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa które
obowiązywały w latach 2012-2020 r.:
- sporządzenie „Niebieskiej Karty” w ciągu 7 dni jest przekazywana
do Przewodniczącej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w
Widawie,
- w ciągu kolejnych 3 dni informacja o przemocy w rodzinie jest
przekazywana do pracownika socjalnego, (zostaje powołana grupa
robocza)
- zgodnie z obowiązującymi przepisami, na pierwszym spotkaniu
grupy roboczej opracowany był indywidualny plan pracy dla każdej
rodziny objętej procedurą „Niebieskie Karty”,
- członkowie grup roboczych podejmowały działania zgodne z
planem pracy dla każdej rodziny objętej procedurą „Niebieskie
Karty”

5. Cel szczegółowy
Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc.
Realizatorzy/
Lp.
Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
1. Działania
-GKRPA w
GKRPA w Widawie zorganizowała:
- 79 posiedzeń,
interwenWidawie
- wysłano 395 zaproszeń,
cyjno- przeprowadzono 100 rozmów motywujących,
korekcyjne
- 19 osób została skierowana na badania do biegłego sądowego celem
wobec osób
wydania opinii w sprawie uzależnienia od alkoholu,
uzależnio- GKRPA wysłała 13 wniosków do Sądu celem objęcia zamkniętym
nych i
leczeniem odwykowym,
stosujących
- ponadto zobowiązano osoby uzależnione do uczestnictwa w
przemoc w
spotkaniach grup samopomocowych działających w Dubiu,
rodzinie
Konopnicy lub Łasku. Dużym zainteresowaniem cieszyły się porady
fachowców – psychologów udzielane w punkcie konsultacyjnoterapeutycznym w Widawie.

Funkcjonariusze KP w Widawie w obszarze przeciwdziałania
przemocy podejmowali następujące działania:
- chronili życie i zdrowie mieszkańców gminy Widawa oraz ich
mienie przed bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra
- funkcjonariusze KP Widawa przeprowadzili 638 interwencji
domowych w tym w rodzinach z aktywną „Niebieską Kartą”
- sporządzili dokładne opisy interwencji domowych w formie notatek
Id: EA458AE1-A198-48DC-BEE3-D3C2901DCF09. Podpisany
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urzędowych
- dokonali zatrzymań prewencyjnych sprawców przemocy domowej,
którzy stwarzali zagrożenie dla życia i zdrowia członków rodziny
- funkcjonariusze KP w Widawie udzielali kompleksowych informacji
ofiarom przemocy domowej nt. Możliwości uzyskania pomocy
socjalne, psychologicznej, prawnej oraz schronienia w przypadku
zagrożenia zdrowia lub życia
- dzielnicowy KP w Widawie w związku z powołaniem na członków
GZI w Widawie uczestniczył w posiedzeniach grup roboczych i
posiedzeniach członków GZI w Widawie
- funkcjonariusze KP w Widawie asystowali pracownikom GOPS w
Widawie podczas wizyt i przeprowadzenia interwencji w
środowiskach dysfunkcyjnych

6. Cel szczegółowy
Zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Realizatorzy/
Lp.
Działania
Wskaźniki realizacji działań
partnerzy
1.
Zintegro-GOPS w
-Pracownicy socjalni zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej
wanie
Widawie
umożliwiają osobom i rodzinom znajdujących się w trudnej
środowisk i -GZI w Widawie sytuacji życiowej, min. przemoc w rodzinie, których same nie są
skow stanie przezwyciężyć.
-ZS w Widawie
ordynowanie -SP w Chociwiu
-SP w Chociwiu -Przedstawiciele instytucji związanych z realizacją zadań na
działań
lokalnych w szkoła Filialna w rzecz pomocy osobom, rodzinom i grupom środowiskowym
Ochlach
pozostawali w stałym kontakcie, działali spójnie i
obszarze
-SSP w
skoordynowanie.
przeciwdziałania
Restarzewie
-Rodziny dotknięte problemem przemocy w rodzinie były objęte
przemocy w -GKRPA w
rodzinie
Widawie
kompleksową pomocą w zakresie pomocy socjalnej, wsparciem
-Kurator sadowy psychologicznym, prawnym.
SR w Łasku
-KP w Widawie -Ofiary przemocy domowej miały wskazane miejsca mających
-SPZPOZ w
na celu pomoc ofiarom przemocy domowej w tym schronienia
Widawie
np. w schroniskach, ośrodkach,
-SPZPOZ
Widawa

-współpracowali z innymi instytucjami i organizacjami
-personel SPZPOZ w Widawie na bieżąco zgłaszał do GOPS w
Widawie niepokojące sygnały, sytuacje, które zostały
zaobserwowane podczas badania lekarskiego.(wystawianie na
prośbę poszkodowanych zaświadczenia lekarskiego o
stwierdzonych obrażeniach,)
-w przypadku stwierdzenia takiej konieczności lub na prośbę
poszkodowanych powiadomienie innych służb, np. pomocy
społecznej, policji,

-Komisariat
Policji w
Widawie
-GZI w Widawie

-Dzielnicowy KP w Widawie oraz funkcjonariusze KP w
Widawie, systematycznie monitorują sytuację w rodzinach
objętych procedurą „Niebieskie Karty”
-pracownicy socjalni GOPS w Widawie przeprowadzali
wywiady środowiskowe, monitorujące sytuację oraz
powiadamiając odpowiednie instytucje w przypadku
stwierdzenia problemu.
-członkowie rodzin dotkniętych problemem przemocy oraz ich
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najbliższe otoczenie, byli powiadomieni o konieczności
zgłaszania niepokojących sygnałów do GOPS w Widawie lub
KP w Widawie
Podsumowanie
Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 to dokument opracowany w celu
przedstawienia Radzie Gminy w Widawie oraz całej społeczności lokalnej naszej Gminy efektów
pracy służb społecznych i instytucji statutowo zajmujących się przemocą w rodzinie.
Realizacja w 2020 roku Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020 została ograniczona w związku
z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemiologicznego SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID19, pomimo tego przedstawiciele służb społecznych i instytucji statutowo zajmujących się przemocą
regularnie prowadzili działania mające na celu przezwyciężenie problemu przemocy domowej
występującej na terenie Gminy Widawa. Pracownicy socjalni GOPS w Widawie, Dzielnicowy KP
w Widawie monitorowali i diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się
informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie zmagającej się
z problemem przemocy. Wizyty w miejscu pobytu ofiary i sprawcy przemocy domowej miały na celu
sprawdzenie aktualnej sytuacji rodzinnej oraz działań podejmowanych przez zainteresowanych. Ofiary
i sprawcy przemocy domowej byli informowani o formach pomocy z jakiej mogą skorzystać min.:
pomocy psychologicznej, pomocy prawnej, pomocy socjalnej.
Na spotkaniach i zebraniach przedstawicieli służb społecznych omawiane były możliwości
dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia
kwalifikacji osób pracujących z rodziną dotkniętą przemocą.
Podsumowując realizację celów założonych w Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na terenie Gminy Widawa na lata 2012–2020, stwierdza się
że zostały one osiągnięte dzięki zaangażowaniu pracowników służb społecznych oraz instytucji
statutowo zajmujących się przemocą w rodzinie.
Analizując dane dotyczące przemocy w rodzinie na podstawie wszczętej procedury „Niebieskie
Karty” w okresie 2012-2020, można stwierdzić że główny cel ww. programu tj. „Zmniejszenie
rozmiaru przemocy w rodzinach mieszkających na terenie gminy Widawa oraz skutków stosowania
przemocy” został osiągnięty.
Zjawisko przemocy domowej na terenie gminy Widawa ma tendencję spadkową.
Największy wzrost zjawiska przemocy przypada na rok 2015 – wówczas do przewodniczącej GZI
w Gminie Widawa wpłynęło 18 „Niebieskich Kart”, w 2020r. do przewodniczącej GZI w Gminie
Widawa wpłynęło – 13 „Niebieskich Kart”.
Cele szczegółowe założone w Programie zostały również osiągnięte poprzez działania
przedstawicieli służb społecznych, które zostały zrealizowane poprzez:
1. Podniesienie świadomości i wrażliwości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie.
2. Zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, adresowanych do różnych grup społecznych.
3. Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb, instytucji i organizacji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
4. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom doznających przemocy.
5. Zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych i korekcyjnych wobec osób stosujących
przemoc.
6. Zintegrowanie środowisk i skoordynowanie działań lokalnych w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
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