
 

 

Sprawozdanie z realizacji „ Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w 

Nowogrodzie Bobrzańskim na lata 2017-2021” za rok 2017. 
 

 

 

I. Informacja o Programie. 
 

      Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim przyjęty został Uchwałą Nr XLVIII/285/2017 Rady 

Miejskiej w Nowogrodzie Bobrzańskim z dnia 20 września 2017 r., planowany jest do realizacji 

w latach 2017-2021. 

      Adresatami Programu są: 

- rodziny i osoby dotknięte przemocą domową, 

- ofiary i sprawcy przemocy, 

- przedstawiciele instytucji i służb oraz specjaliści pracujący z osobami i rodzinami dotkniętymi 

przemocą, 

- lokalna społeczność. 

      Program określa szczegółowe zadania do realizowania, ukierunkowane na : rozwój systemu 

przeciwdziałania przemocy oraz współpracy międzyinstytucjonalnej, zapewnienie dostępności 

pomocy osobom i rodzinami z problemem przemocy domowej, kształtowanie świadomości 

społecznej w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie, doskonalenie kadr zajmujących się 

diagnozowaniem i pomocą osobom dotkniętym tym problemem oraz edukację i profilaktykę 

mieszkańców miasta i gminy Nowogród Bobrzański. Zadania, cele oraz działania są wynikiem 

aktualnie zdiagnozowanych  potrzeb gminy. Program ma charakter długofalowy, część opisanych 

zadań była wykonywana w poprzednich Programach w latach 2010-2012 oraz 2013-2015, 

natomiast pozostałe są  kontynuowane oraz prognozowane na najbliższą przyszłość. 

      Realizatorami Programu są wszystkie podmioty działające w zakresie przeciwdziałania 

przemocy na terenie Gminy Nowogród Bobrzański, natomiast koordynację działań, które 

wynikają z w/w Programu prowadzi Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

 



 

 

II. Realizowane cele w ramach Programu. 
 

 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na 

lata 2017-2021 zakłada osiągnięcie celu głównego programu, jakim jest wsparcie rodzin 

dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz zmniejszenie jego rozmiaru na terenie 

Gminy Nowogród Bobrzański poprzez: 

1) Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc: 

• Podejmowanie interwencji w środowiskach dotkniętych przemocą w rodzinie oraz 

realizacja procedury „Niebieskie Karty”. 

• Zapewnienie kobietom i dzieciom całodobowego schronienia oraz pomocy 

specjalistycznej. 

• Podejmowanie działań interwencyjnych i zabezpieczających dzieci, które doznają 

przemocy i są świadkami przemocy w rodzinie. 

• Ochrona osób starszych i niepełnosprawnych doznających przemocy ze strony swoich 

bliskich lub opiekunów. 

• Oddziaływania terapeutyczno-edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w 

rodzinie. 

2) Zwiększenie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie: 

• Realizacja programów edukacyjnych adresowanych do dzieci, młodzieży i dorosłych. 

• Kształtowanie umiejętności wychowawczych i społecznych u rodziców poprzez 

prowadzenie warsztatów umiejętności wychowawczych. 

3) Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem 

przemocy w rodzinie: 

• Umacnianie interdyscyplinarnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

• Podnoszenie kwalifikacji grup zawodowych realizujących zadania w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4) Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 



• Rozpowszechnianie informacji na temat przemocy w rodzinie, przeciwdziałania 

przemocy oraz ochrony przed przemocą. 

• Współudział w organizacji kampanii społecznych ukierunkowanych na 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

 

 

III. Realizacja zadań w roku 2017.   
 

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc: 

• Gromadzenie i monitorowanie danych dotyczących przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Nowogród Bobrzański w ramach wewnętrznych rejestrów Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego na podstawie „Niebieskich Kart” . W ramach prowadzonej 

procedury grupy robocze działały na dzień 31.12.2017r. na rzecz 36 rodzin. 

• udzielanie bezpłatnych porad specjalistycznych w zakresie pomocy prawnej i 

psychologicznej (konsultacje indywidualne z psychologiem - 3 osoby i prawnikiem – 3 

osoby w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na mocy podpisanego 

porozumienia z Lubuskim Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet ”BABA” z Zielonej Góry; 

w ramach Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych udzielana była 

pomoc psychologiczna w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społeczne – 10 osób, 

konsultacje psychologa w Punkcie Pomocy Rodzinie przy Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 21 osób, pomoc psychologiczna w szkołach, 

terapia systemowa rodzinna prowadzona przez TKOPD/koło w Nowogrodzie Bobrz.); 

• Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach wsparcia, skierował do rodzin 

dotkniętych przemocą, nieradzących sobie z problemami - asystenta rodziny –  wsparcie 

realizowane było przez 2 asystentów rodziny w 4 rodzinach dotkniętych przemocą 

domową. 

• W nagłym przypadku zapewnienie kobietom i dzieciom całodobowego schronienia oraz 

pomocy specjalistycznej 

• Objęcie wsparciem psychologicznym w szkołach dzieci doznających lub będących 

świadkami przemocy: Gimnazjum/Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogrodzie 

Bobrzańskim – 6 dzieci, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim – 25 

dzieci, Szkoła Podstawowa w Niwiskach – 3 dzieci. 



• Organizowanie zajęć edukacyjno-wychowawczych oraz prowadzenie oddziaływań 

korekcyjnych, terapeutycznych, profilaktycznych poprzez prowadzenie zajęć w świetlicy 

środowiskowej dla dzieci doznających lub będących świadkami przemocy - Szkoła 

Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkoła Podstawowa w Niwiskach oraz 

Szkoła Podstawowa w Drągowinie. 

• Objęcie wsparciem dzieci doznających lub będących świadkami przemocy przez 

specjalistów wchodzących w skład Grup Roboczych według kompetencji – 40 dzieci. 

• Skierowania wniosków do Sądu w celu sprawdzenia sytuacji małoletnich dzieci będących 

świadkami przemocy domowej – 3 wnioski. 

• Objęcie wsparciem osób starszych i niepełnosprawnych doznających przemocy przez 

specjalistów wchodzących w skład Grup Roboczych według kompetencji – 4 osoby 

starsze, 3 osoby niepełnosprawne. 

• Udzielanie wsparcia indywidualnego oraz grupowego poprzez udział osób stosujących 

przemoc w programie korekcyjno-edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie 

– udział wzięło 5 uczestników, z czego 1 osoba ukończyła cykl szkoleń oraz udzielenie 

wparcia poprzez udział w programie psychologiczno-terapeutycznym – indywidualne 

konsultacje dla sprawców i ofiar przemocy – 8 osób. W/w programy realizowane były 

przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zielonej Górze. 

 

2. Zwiększenie działań profilaktycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie: 

• gromadzenie, rozpowszechnianie oraz udostępnianie literatury, czasopism, ulotek oraz 

plakatów o tematyce przemocy  domowej; 

• edukacja dzieci, młodzieży i rodziców w szkołach działających na terenie Gminy – 

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Nowogrodzie Bobrzańskim (do 31.08.2017r. - Zespół 

Szkolno-Przedszkolny), Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nowogrodzie Bobrzańskim (do 

31.08.2017r. Gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkoła Podstawowa w 

Niwiskach, Szkoła Podstawowa w Drągowinie: cykl lekcji wychowawczych 

prowadzonych przez pedagogów szkolnych; pedagogizacja rodziców, spotkania w ramach 

zebrań z rodzicami oraz podczas spotkań indywidualnych; organizacja pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców; współpraca z instytucjami : 

Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zielonej Górze, Terenowym Komitetem 



Ochrony Praw Dziecka, M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim, Gminną Komisją 

Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych w Nowogrodzie Bobrzańskim, Lubuskim, 

Policją; organizacja spotkań rodzinnych poszczególnych klas (wspólne ogniska, 

wycieczki rowerowe); przekazywanie na bieżąco ulotek i plakatów informacyjnych, 

dotyczących przeciwdziałaniu przemocy; udział pedagogów  w posiedzeniach Grup 

Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego; 

3. Zintegrowanie środowisk i działań na rzecz ograniczania zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

zwiększanie kompetencji zawodowych osób zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie: 

• Monitorowanie sytuacji rodzin poprzez współpracę lokalnych podmiotów działających na 

rzecz przeciwdziałania przemocy, wymiana informacji pomiędzy instytucjami podczas 

pracy i spotkań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego – 5 posiedzeń oraz Grup 

Roboczych – 78 spotkań. 

• systematyczne zgłaszanie potrzeb szkoleniowych pracowników „pierwszego kontaktu” na 

temat przemocy domowej. 

• Podnoszenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w licznych warsztatach, 

szkoleniach oraz konferencjach o tematyce przemoc – 2 osoby wzięły udział w 3 

szkoleniach. 

• W dniu  4 grudnia 2017r. w  Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w 

Nowogrodzie Bobrzańskim przy ul. Pocztowej 7 odbyło się szkolenie pt.„Realizacja 

procedur przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wykładnia i stosowanie prawa przez 

Członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”. W szkoleniu wzięli udział 

członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, pracownicy socjalni, Policja, przedstawiciele: 

Sądu, oświaty, służby zdrowia oraz inni przedstawicieli służb społecznych z terenu gminy 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie- łącznie 18 osób. 

 

4.Podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 

• rozpowszechnianie kampanii społecznych, ogólnokrajowych dotyczących przemocy 

poprzez rozwieszanie plakatów oraz rozdawanie ulotek; 



• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach udzielania 

pomocy w środowisku lokalnym ofiarom przemocy w rodzinie poprzez  dystrybucję 

ulotek i wizytówek; 

• cykliczne zamieszczanie informacji na stornie  internetowej prowadzonej przez Miejsko-

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pod adresem www.mgopsnb.pl, między innymi na 

temat działań podejmowanych w Gminie Nowogród Bobrzański dotyczących 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również treściach informacyjnych np. 

możliwości skorzystania z pomocy psychologicznej lub prawnej. 

 

 

 

Sporządził: 

Anna Bembnowicz-Jarmolonek 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
 

http://www.mgopsnb.pl/

