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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020 

tworzy lokalną strategię w zakresie ograniczania rozmiaru przemocy w rodzinie, poprawy bezpieczeństwa rodzin oraz 

minimalizacji szkód spowodowanych stosowaniem przemocy. 

 

Przy realizacji Programu w 2020 r. zaangażowane były następujące instytucje: 

1. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wyszkach  

2. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

3. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Wyszkach 

4. Szkoła Podstawowa im. Ks. F.J. Falkowskiego w Topczewie 

5. Komenda Powiatowa Policji w Bielsku Podlaskim 

6. Niepubliczny ZOZ w Wyszkach 

7. Sąd Rejonowy w Bielsku Podlaskim – (kurator społeczny ) 

8. organizacja pozarządowa –  OSP w Niewinie Borowym. 

 

 Przedstawiciele tych instytucji tworzą Zespół Interdyscyplinarny powołany przez Wójta Gminy Wyszki w celu realizacji zadań 

wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W skład Zespołu w 2020 r. wchodziło 12 osób. Zmiany w 

składzie Zespołu wprowadzono zarządzeniem nr 235/20 Wójta Gminy Wyszki z dnia 14 września 2020 r., na mocy którego w skład 

Zespołu weszła Magdalena Tomkiel w miejsce Katarzyny Kristosiuk (Szkoła Podstawowa w Wyszkach) Obsługę Zespołu 

Interdyscyplinarnego prowadzi GOPS w Wyszkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Realizacja zadań wynikających z Programu: 

 

1) Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie w Gminie Wyszki 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

 

2) Zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy Termin 

realizacji 

1. 

Prowadzenie przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

zintegrowanych i 

skoordynowanych działań 

w zakresie 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

a) Procedura „Niebieskie Karty”   

- w 2020 r. wpłynęły 22 formularze NK, w tym: 

18 z KPP w Bielsku Podlaskim, 3 z GOPS 

Wyszki, , 1 z SP Strabla 

- procedurę prowadzono w 23 rodzinach, w tym  

kontynuacja 5 NK z 2019 r.  

Karta C – 15, Karta D - 7 

grupy robocze –powołano 17 grup – 106 

posiedzeń 

zakończono  procedurę NK w 20 rodzinach 

 

b) podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku –  

 - wniosek o wydanie opinii biegłych sądowych  

w przedmiocie uzależnienia, wiosek o wszczęcie 

postępowania w sprawie sądowego nałożenia 

ZI 

GKRPA 

KPP  

GOPS 

Szkoły 

kurator 

 

 

 

 

działania 

ciągłe   

  

 



obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu 

– comiesięczne wizyty w miejscu zamieszkania- 

pracownik socjalny, dzielnicowy 

c) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach i możliwościach udzielenia pomocy w 

środowisku lokalnym, - ulotka ZI, 

zamieszczenie na tablicy ogłoszeń i  stronie 

internetowej gminy, zakładka Pomoc 

społeczna/Przeciwdziałanie przemocy: - 

aktualnych rejestrów i baz teleadresowych 

instytucji i podmiotów udzielających pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie na 

terenie powiatu i województwa, 

-informatora o instytucjach zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy na terenie gminy i 

powiatu bielskiego, rejestru jednostek 

specjalistycznego poradnictwa oraz bazy 

teleadresowej organizacji pozarządowych 

świadczących pomoc osobom doznającym 

przemocy, wykazy placówek tymczasowego 

schronienia. 

d) inicjowanie działań w stosunku do osób 

stosujących przemoc w rodzinie – wniosek o 

badanie w przedmiocie uzależnienia od 

alkoholu, wniosek o leczenie odwykowe, 

motywowanie do udziału w programie 

 

 

 

 



korekcyjno – edukacyjnym dla osób  

stosujących przemoc i mających problem z 

agresją 

e) monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych 

przemocą –wizyty w miejscu zamieszkania – 

dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog, 

kurator, asystent rodziny 

f) opracowanie i realizacja planu pomocy w 

indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie – w prowadzonych 

procedurach NK  

g) zbieranie materiałów dowodowych zgodnie z 

procedurą „Niebieskiej Karty” –protokołowanie 

posiedzeń grup roboczych z uwzględnienien 

podejmowanych działań i efektów  

h) udział w działaniach edukacyjno – 

informacyjnych – informowanie o procedurze 

kierowania na leczenie odwykowe, ulotka 

„Karta praw osoby dotkniętej przemocą w 

rodzinie”, „Karta informacyjna dla osoby 

stosującej przemoc w rodzinie”, „Żółta 

Kartka”, broszura „ Procedura Niebieskie Karty 

i inne przepisy prawne. Informator dla ofiar i 

świadków przemocy”, kampania „Postaw na 



Rodzinę”  (przekazanie ulotek do szkół”  

opracowano 150 ulotek 

 

3) Zapewnienie ochrony i możliwości udzielenia wsparcia osobom i rodzinom dotkniętym przemocą 

 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy/Partnerzy Termin 

realizacji 

1. 

Zapewnienie schronienia 

i pomocy materialnej 

ofiarom przemocy 

w rodzinie 

a) nawiązanie współpracy z instytucjami z 

terenu województwa podlaskiego 

zapewniającymi schronienie ofiarom przemocy 

– Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przy PCPR w Kolnie , 

 

b) udzielanie świadczeń pieniężnych – z 

powodu przemocy w rodzinie udzielono pomocy 

finansowej 8  rodzinom  

GOPS 

  

  

Działania 

ciągłe 

  

 

2. 

Zapewnienie wsparcia 

instytucjonalnego ofiarom 

przemocy 

a) prowadzenie pracy socjalnej – 42 osoby 

b) prowadzenie poradnictwa specjalistycznego 

(psychologicznego) w ramach Punktu 

Konsultacyjnego -3 osoby, poradnictwo 

psychologa w szkole (SP Topczewo) 

c) edukowanie ofiar w zakresie przysługujących 

im praw – informowanie o instytucjach 

udzielających pomocy i wsparcia – ulotka ZI, 

Karta praw osoby dotkniętej przemocą w 

rodzinie, Co warto wiedzieć o procedurze 

GOPS 

szkoły 

ZI 

Punkt Konsultacyjny - 

GKRPA 

Komenda Powiatowa 

Policji  



Niebieskie Karty, poradnictwo prawne, pomoc 

pedagogiczna, psychologiczna 

3. 

Łagodzenie następstw 

zjawiska przemocy 

domowej 

a) motywowanie sprawców przemocy do 

udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym 

dla sprawców przemocy – współpraca z PCPR , 

 Karta informacyjna dla osoby stosującej 

przemoc w rodzinie, informowanie o realizacji 

przez PCPR programu edukacyjno – 

korekcyjnego, prowadzenie rozmów 

motywujących oraz z zakresu budowania 

prawidłowych relacji w rodzinie 

GOPS 

Komenda Powiatowa Policji 

ZI 

  

 

4) Podnoszenie świadomości społecznej i wrażliwości na zjawiska związane z przemocą w rodzinie 

 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy/Partnerzy Termin 

realizacji 

1. 

Edukacja społeczeństwa 

w zakresie problematyki 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

a) podnoszenie wiedzy w społeczności lokalnej 

w zakresie problematyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez zamieszczanie 

informacji na stronie internetowej, 

rozpowszechnianie ulotek, materiałów 

edukacyjno – informacyjnych, w tym o 

instytucjach udzielających pomocy sytuacjach 

doświadczania przemocy 

w rodzinie – ulotki , strona internetowa, 

materiały informacyjno – profilaktyczne dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych: ‘Postaw na 

GOPS 

Komenda Powiatowa Policji 

Szkoły – przeprowadzenie 

zajęć i warsztatów 

GKRPA – zakup materiałów 

edukacyjno – 

profilaktycznych  

ZI 

Działania 

ciągłe 

  

 



Rodzinę”, „Twój Parasol”, „Plan awaryjny dla 

osób doświadczających przemocy domowej w 

epidemii koronawirusa”, Informator dla ofiar i 

świadków przemocy. 

  

b) prowadzenie wśród dzieci i młodzieży 

profilaktyki w zakresie agresji i przemocy m.in. 

poprzez organizowanie zajęć w ramach 

szkolnego programu profilaktyki – realizacja 

programów profilaktycznych w szkołach, 

spotkania edukacyjne dla uczniów z policją, 

psychologiem, spotkania dla rodziców z 

psychologiem, prelekcje i zajęcia z uczniami 

dot. tolerancji, relacji, autorytetów, 

cyberprzemocy i bezpieczeństwa w sieci, 

używek, uzależnień, agresji, bezpiecznych 

zachowań,    

- filmy animowane w ramach Kampanii 

Społecznej po hasłem „By powstał dom trzeba 

wiele troski. Nie pozwól mu się rozsypać” 

- program profilaktyczny „Apteczka Pierwszej 

Pomocy Emocjonalnej” 

  

c) organizowanie czasu wolnego dzieci 

i młodzieży – zajęcia w świetlicy szkolnej, 

zajęcia w świetlicy środowiskowej, zajęcia i 

warsztaty w GCBK, kolonie i półkolonie letnie, 

NZOZ 

organizacje pozarządowe – 

Stowarzyszenie Aktywna 

Wieś w Niewinie Borowym, 

UKS „Iskra” Wyszki 

GCBK 

szkoły 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



turnieje piłki nożnej, wyjazdy na basen, 

lodowisko, transmisje bajek, filmy 

instruktażowe 

 

d) współuczestnictwo w kampaniach 

prowadzonych na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, wzbudzanie postaw 

obywatelskich  - kampania Postaw na Rodzinę 

2020,  Międzynarodowy Dzień bez Przemocy,  

 

5) Podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy 

w rodzinie w celu poprawy współpracy i skuteczności podejmowanych działań 

Lp. Zadanie Działania Realizatorzy/Partnerzy Termin 

realizacji 

1. 

Doskonalenie grup 

zawodowych 

zaangażowanych 

w problematykę 

przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie 

- szkolenia 

a) uczestnictwo w: 

1. szkoleniu – Praktyczne aspekty interwencji i 

pomocy wobec osób dotkniętych problemem. 

Zadania i rola służb w kontekście najnowszych 

zmian”  

2. konferencja – „Profesjonalizacja pomocy 

kadr instytucji pomocowych działających w 

Sieci Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem 

jako narzędzie przeciwdziałania 

przestępczości” dla pracowników instytucji 

pomocowych z terenu województwa 

 

 

GOPS -4 osoby 

 

 

 

GOPS – 1 osoba 

 

 

 

 

 

 

4-5.11.2020 r. 

 

 

XII.2020 r. 

 

 



podlaskiego  

 

b) organizowanie spotkań mających na celu 

wymianę doświadczeń między pracownikami 

różnych instytucji wchodzących w skład 

Zespołu – 

- zapoznanie z rekomendacjami MRPiPS w 

zakresie organizacji ZI i GR oraz realizacji 

procedury NK w związku z rozprzestrzenianiem 

się wirusa  SARS- CoV-2  

 - spotkanie członków ZI z pracownikami 

oświaty w ramach Międzynarodowego Dnia 

bez Przemocy – omówienie zadań oświaty, 

procedur postępowania w przypadku 

podejrzenia przemocy w rodzinie wobec dziecka 

z wykorzystaniem kwestionariusza 

pomocniczego 

 

 

 

 

 

ZI 

 

 

nauczyciele Szkoły 

Podstawowej w 

Wyszkach 

 

 

 

 

 

 

4. Źródłem finansowania działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w 2020 r. były środki własne gminy ujęte w planie 

finansowym GOPS w Wyszkach – dz. 852 Pomoc społeczna, rozdz. 85205 – zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie: 

 plan – 5 000,00 zł 

 wydatki – 1 548,25 zł. 

 


