
Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy 

Nowogród Bobrzański w latach 2010-2012”. 

 

       Podjęte działania w ramach Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w latach 

2010-2012 były zgodnie z harmonogramem realizacji, spowodowały osiągnięcie założonych 

wcześniej efektów: 

- zjawisko przemocy w rodzinie było systematycznie monitorowane i diagnozowane poprzez 

coroczne sprawozdania z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym Punkt Pomocy Rodzinie, roczne 

sprawozdanie z realizacji Programu, badania ankietowe w placówkach oświaty oraz w ramach 

rejestrów wewnętrznych Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie „Niebieskich 

Kart”; 

- informowanie i edukowanie mieszkańców – w tym celu została opracowana i wydana ulotka 

informacyjna dotyczące przemocy i miejsc pomocowych na terenie Gminy Nowogród 

Bobrzański  jak również rozpropagowano wszelkie dostępne materiały edukacyjne 

dotyczących przemocy tj. ulotki i plakaty, 

- zwiększenie dostępności i efektywności działań profilaktycznych przez programy 

edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży,  realizowane w szkołach przez pracowników 

oświaty jak również warsztaty dla rodziców realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 

- podniesienie kompetencji zawodowych pracowników służb zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie przez uczestnictwo w licznych szkoleniach, 

seminariach, konferencjach o tematyce przeciwdziałania przemocy, 

- zapewnienie pomocy członkom rodzin, w których występuje przemoc poprzez zapewnienie 

profesjonalnej pomocy psychologicznej i prawniczej, prowadzenie Punktu Wsparcia 

Rodzinie, realizację programów korekcyjno –edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie, ochronę ofiar przemocy w rodzinie poprzez zapewnienie schronienia w  

mieszkaniach chronionych przy współpracy z OIK, pracę socjalną. 

 

      W październiku 2010r. Uchwałą Nr LVII/361/10 Rady Miejskiej w Nowogrodzie 

Bobrzańskim  przyjęto „Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 



ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w latach 2010-

2012”. 

 

       W styczniu 2011r. zgodnie z realizacją założonych zadań utworzone został stanowisko 

Koordynatora ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

     Gminny Zespół Interdyscyplinarny w skład, którego wchodzą : przedstawiciele pomocy 

społecznej, policji, służby zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania problemów 

alkoholowych, sądu oraz organizacji pozarządowych powołany został Zarządzeniem 

Burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego w dnia 20 czerwca 2011r. 

     W czerwcu 2011r. zawarto porozumienie o współpracy w Gminnym Zespole 

Interdyscyplinarnym między poszczególnymi podmiotami. 

     Łącznie liczba Niebieskich Kart – A w okresie od  2011 do  2012 roku które wpłynęły do 

Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego to 49 formularzy.  

    W okresie od 2011 do 2012 roku podczas 80 spotkań Grup Roboczych podejmowane były 

działania na rzecz 33 rodzin. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach powołane zostały Grupy Robocze w 

skład których wchodzili przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, 

gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia, 

Sadu Rejonowego, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

W dziesięciu przypadkach zakończono pracę, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów 

działania zostały zrealizowane. Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała 

podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informacji, 

podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie usprawniły pracę. 

 

     Przy Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Nowogrodzie Bobrzańskim 

powstał Punkt Wsparcia Rodziny, który funkcjonował od 30.06.2011r. do 08.12.2011r. 

Bezpłatne można było skorzystać z poradnictwa specjalistycznego: psychologa, pedagoga 

oraz pracownika socjalnego, raz w tygodniu w godzinach popołudniowych. 

       W okresie od 1 czerwca do 30 listopada 2012r. przy M-GOPS w Nowogrodzie 

Bobrzańskim prowadzony był również Punkt Wsparcia Rodziny, w którym porad udzielał 

psycholog oraz pracownik socjalny raz w tygodniu. 

Psycholog udzielił 67 porad dla 27 osób, w tym 21 osób dorosłych i 6 dzieci, natomiast 

pracownik socjalny przyjął 54 klientów dotyczących 45 rodzin oraz udzielił 28 porad 

telefonicznych. Pracownicy Punktu prowadzili współpracę w zakresie monitoringu wspólnych 



klientów, poprzez spotkania i wymianę informacji w szczególności z Gminnym Zespołem 

Interdyscyplinarnym, Policją, Powiatowym Urzędem Pracy oraz szkołami. 

W ramach: Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości powstał Punkt Porad w Nowogrodzie 

Bobrzańskim z ramienia Lubuskiego Stowarzyszenia na rzecz kobiet „BABA” w Zielonej 

Górze, w którym to porad udzielał prawnik (październik, listopad  oraz grudzień 2012r. 

łącznie 40 godziny) oraz psycholog (listopad i grudzień 2012r. łącznie 20 godzin). 

W grudniu 2012r. odbyły się dodatkowe porady prawne w Bogaczowie i Wysokiej – 4 

godziny oraz w Drągowinie i Kotowicach również 4 godziny. 
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