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Celem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest 

wypracowanie sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz pomocy 

osobom i rodzinom doznającym przemocy. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców 

Gminy Czarny Dunajec, przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców                          

i świadków. W realizacji Programu uczestniczą specjaliści zaangażowani w pracę w obszarze 

przeciwdziałania przemocy, instytucje i organizacje zajmujące się problemem przemocy                   

w rodzinie. 

Realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej 

pomocy zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form 

pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, a co za tym idzie zmniejszenie skali zjawiska 

przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla 

osób zagrożonych bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2018 – 2022 ustanowiony 

został uchwałą Nr XXXI/322/2018 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 7 lutego 2018 r. Jego 

zmianę przyjęto Uchwałą Nr XIV/146/2019 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 9 grudnia 

2019 r. Koordynowanie i monitorowanie powierzono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej w Czarnym Dunajcu. 

W celu wypracowania sprawnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

pomocy osobom, rodzinom doznającym przemocy w rodzinie powołany został Zespół 

Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.                                        

Zespół Interdyscyplinarny działa na podstawie Uchwały Nr XIV/145/2019 z dnia 9 grudnia 

2019 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Głównym 

zadaniem zespołu jest podjęcie czynności mających na celu poprawę sytuacji w rodzinach 

dotkniętych przemocą.  

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego do realizacji zadań wynikających 

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie na terenie Gminy Czarny Dunajec wchodzą 

następujące osoby: 

1. Bogumiła Kokoszka – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Czarnym Dunajcu 

2. Lucyna Bobak – pielęgniarka środowiskowa w Czarnym Dunajcu 
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3. Dariusz Krzystyniak  – przedstawiciel Komisariatu Policji w Czarnym 

Dunajcu 

4. Monika Czapla – przedstawiciel Oświaty 

5. Jacek Chowaniec– kurator zawodowy 

6. Elżbieta Kidoń – starszy pracownik socjalny 

7. Anna Siodłak –  starszy pracownik socjalny  

8. Maria Kolkowicz – starszy pracownik socjalny 

9. Janusz Kęska – starszy specjalista pracy socjalnej 

10.  Anna Schull – starszy pracownik socjalny 

11.  Monika Stopka – pracownik socjalny (przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego) 

12. Anita Kaleta – kurator zawodowy  

13. Aleksandra Antolak – Rust – przedstawiciel Stowarzyszenia                           

PODHALE - NASZ DOM 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywały się raz na kwartał tj. 

 28.03.2019 r. 

 27.06.2019 r. 

 30.09.2019r. 

 30.12.2019r. 

 

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia w związku z uzasadnionym 

podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani byli do realizacji procedury 

,,Niebieska Karta”. 

 Procedura ,,Niebieskiej Karty” realizowana była we współpracy wymienionych 

podmiotów w ramach tzw. Grup Roboczych. 

 Wszczęcie procedury następowało przez wypełnienie formularza części ,,A” 

Niebieska Karta, który niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od daty wszczęcia 

procedury jest przekazywany do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Kartę ,,B” procedury Niebieska Karta zawierającą pouczenie o przysługujących 

prawach i informację o możliwościach uzyskania pomocy, którą wręczano osobiście 

osobie doznającej przemocy. 
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Do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu w 2019 roku wpłynęło 

53 formularzy  Niebieskiej Karty: 

 Założonych przez Policję - 44 

 Założonych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  - 3 

 Założonych przez Gminną Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i 

Narkomanii  - 6 

 

Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2019 zamknięto 43 Niebieskich 

Kart  

Powód zamknięcia :  

1. Brak zasadności podejmowania działań - 16 

2. Ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu 

pomocy  -  27 

W ramach prowadzenia poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu 

prowadzono poradnictwo psychologiczne oraz socjalne.  

W związku z zadaniem ochrony ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem w 2019 

roku osobom doznającym przemocy zapewniono bezpieczeństwo poprzez szybkie i skuteczne 

interwencje służb do tego uprawnionych, oraz podjęcie czynności, które zabezpieczały ofiarę 

przemocy przed jej dalszym krzywdzeniem. Praca w Grupach Roboczych nastawiona była 

przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa osobie doznającej przemocy. W 2019 roku 

utworzono 40  Grup Roboczych. Zaznaczyć należy, że z  2019 roku kontynuowanych jest 12 

Niebieskich Kart. 

W ramach podnoszenia świadomości i wrażliwości społecznej oraz zaangażowania 

społeczności lokalnej w sprawach związanych ze zjawiskiem przemocy w rodzinie Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnym Dunajcu rozpowszechnił na terenie Gminy Czarny 

Dunajec ulotki (100 szt.) oraz broszury (300 szt.) o tematyce przeciwdziałania przemocy oraz 

informacji o adresach instytucji udzielających pomocy na terenie Gminy. 

W dniu 23.10.2019 r. odbyło się szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

Grup Roboczych. W prelekcjach udział wzięło 8 osób. Tematyka szkolenia: ,,Wyzwania                     

i dylematy w pracy z osobami o zaburzonej psychice i niepełnosprawnymi intelektualnie”. 

Szkolenie trwało 6 godzin szkoleniowych. Koszt szkolenia wyniósł  633,00 zł. 
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W ramach działań w 2019 roku przeprowadzono warsztaty profilaktyczne o tematyce 

uzależnień oraz przemocy w następujących placówkach oświatowych: 

I. Szkoła Podstawowa w Czarnym Dunajcu  

II. Szkoła Podstawowa im. ks. prof. Józefa Tischnera w Ratułowie 

III.  W ramach warsztatów dodatkowo odbyło się szkolenie dla grona pedagogicznego 

oraz służby zdrowia. Temat szkolenia: Przemoc wobec dziecka w szkole i w domu, 

procedura Niebieskiej Karty i praktyczne przeciwdziałaniu temu zjawisko przez 

grono pedagogiczne. 

Koszt warsztatów wyniósł 1600,00 zł Zleceniobiorcą była Pracownia Badań Społecznych 

SONDA w Krakowie.  

W warsztatach profilaktycznych udział wzięło łącznie 77 uczniów. 

W szkoleniu dla grona pedagogicznego oraz służby zdrowia wzięło udział 15 osób. 

Tutejszy Ośrodek wspólnie z Komisariatem Policji w Czarnym Dunajcu prowadził 

działania edukacyjne służące wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji 

rodziców poprzez spotkania, prelekcje, pogadanki na wywiadówkach szkolnych. Łącznie                                 

w pogadankach uczestniczyło 150 osób. 

Podsumowując, zdania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Czarny Dunajec były realizowane na większości niezbędnych poziomów. Ważnym 

atutem jest praktyka w zakresie funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego, co owocuje   

w jakości współpracy między poszczególnymi elementami systemu w Gminie Czarny 

Dunajec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: Monika Stopka  

 


