
1 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWOZDANIE  Z  REALIZACJI 

 

,,GMINNEGO PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA  

PRZEMOCY W RODZINIE  i  OCHRONY  OFIAR  PRZEMOCY 

W  RODZINIE W GMINIE CHEŁMŻA  

NA LATA 2017-2021”  

 

ZA  ROK  2020 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: 

Anna Bykowska 

Kierownik GOPS 

 

 



2 
 

        Sprawozdanie stanowi podsumowanie działań  realizowanych w ramach ,,Gminnego 

programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie  

w Gminie Chełmża na lata 2017 -2021”. Gminny program przeciwdziałania  przemocy  

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, został opracowany w związku z art. 6 ust. 2 

ustawy z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. (t.j. Dz.U. z 2020 r. 

poz. 218) i  przyjęty  do realizacji Uchwałą Nr XXVII/224/17 Rady Gminy Chełmża z dnia  

28 lutego 2017 r. 

Zgodnie z ,,Gminnym programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony 

ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Chełmża na lata 2017 – 2021”, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Chełmży przedkłada sprawozdanie z jego realizacji.  

Głównym założonym celem gminnego programu przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie, jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

poprzez spójne działania wszystkich służb oraz zminimalizowanie prawdopodobieństwa 

wystąpienia aktów przemocy poprzez podniesienie świadomości społecznej.   

Natomiast celami szczegółowymi programu są: 

        - dostarczanie rzetelnej informacji o zjawisku przemocy, 

        - dostarczanie rzetelnej informacji o konsekwencjach stosowania przemocy, 

        - informowania osoby doznające przemocy  o możliwościach szukania pomocy, 

        - zdiagnozowania sytuacji rodzinnej, 

       -  zapewnienie bezpieczeństwa rodzinie dotkniętej przemocą, 

       -  uruchomienie procedur pomocowych, 

       -  kompleksowa pomoc rodzinie. 

 

Podmioty realizujące ww. Program, to: 

 Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Chełmży 

 Komisariat Policji w Chełmży 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 

Narkomanii działająca przy Urzędzie Gminy w Chełmży 

 Placówki oświatowe funkcjonujące na terenie Gminy Chełmża 

 

GMINNY  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadził działania poprzez: 

1. Współpracę w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego: przedstawicieli Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w osobach pracowników socjalnych, przedstawicieli  

policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, którzy czynnie 

uczestniczyli w pracach grup roboczych., na których to: 

a) diagnozowano problemy przemocy w rodzinie: prowadzono rejestr wszczętej 

procedury Niebieskich Kart, których w roku 2020 Kart A - łącznie zarejestrowano 

19. Ponadto prowadzono niezakończone procedury Niebieskiej Karty z roku 2020, 

których było łącznie 4, 

b) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie poprzez 

powoływanie grup roboczych przez przewodniczącego Zespołu 
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Interdyscyplinarnego do działań w indywidualnych przypadkach. W roku 2020 

powołano 21 grup roboczych, 

c) rozpowszechnianie w środowisku lokalnym informacji o instytucjach, osobach  

i możliwościach udzielania pomocy poprzez udzielania informacji osobom 

doznającym przemocy, w jakich instytucjach mogą otrzymać pomoc wraz  

z podaniem numerów telefonu, adresu siedziby instytucji lub strony internetowej, 

d) prowadzenie rozmów motywacyjnych z rodzinami w ramach pracy socjalnej.  

W roku 2020 pomoc uzyskało -  21 rodzin (bezpośrednio do 15 marca, następnie 

za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej), 

e) monitorowanie rodzin objętych procedurą ,,Niebieskiej Karty”, 

f) współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu 

objęcia osób zarówno stosujących przemocy jak i doznających przemocy pomocą 

za trony terapeuty Punktu Konsultcyjo-Treapeutycznego (bezpośrednio do czasu 

ogłoszenia stanu epidemii), 

g) udzielanie poradnictwa psychologicznego. W ramach umowy zlecenie tut. 

Ośrodek skorzystał z pomocy psychologa, który udzielał ww. rodzinom 

dotkniętym przemocą wsparcia psychologicznego, 

h) składania rocznego sprawozdania z realizacji Krajowego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie do Kujawsko-Pomorskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Bydgoszczy. 

2. Koordynacja działań zespołu interdyscyplinarnego: 

 

Zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  obsługę 

organizacyjno – techniczna pracy Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży. Obsługa oznacza: 

a) prowadzenie rejestru ,,Niebieskich Kart”, protokołów z posiedzeń grup roboczych, 

list obecności. Ponadto obsługa oznacza pełne prowadzenie zakładanych 

indywidualnych do każdej sprawy teczek związanych z prowadzoną cała 

procedurą, w której znajdują się Karta - A, Karta - C oraz Karta-D, dokumenty 

powołujące grupę roboczą, zaproszenia członków grupy roboczej, notatki 

służbowe sporządzane przez osoby biorące udział w grupach roboczych oraz 

protokoły kończące procedurę, 

b) zapewnienie pomieszczeń na obrady grup roboczych, 

c) zapewnienie materiałów papierniczo – biurowych na potrzeby pracy grup 

roboczych (papier, tonery, znaczki pocztowe, ksero, pieczątki, udostepnienie 

komputera, tablice informacyjne w razie konieczności, teczki i segregatory do 

przechowywania dokumentów, szafy na przechowywanie danych wrażliwych, 

będące w posiadaniu przewodniczącego Zespołu interdyscyplinarnego, 

d) zapewnienie obsługi administracyjnej, w tym: prowadzenie korespondencji, 

kontakt z członkami grup roboczych, sporządzanie protokołów z posiedzeń. 

3. Zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Chełmża 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży w roku 2020 realizował 3 projekty 

socjalne w ramach rewitalizacji pod nazwą: 
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1) ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic, w celu poprawy poziomu 

bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania  ze świadczeń 

pomocy społecznej edycja II; 

2) ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu 

bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania  ze świadczeń 

pomocy społecznej edycja II; 

3) ,,Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa, w celu poprawy poziomu 

bezpieczeństwa i uniezależnienia mieszkańców od korzystania  ze świadczeń 

pomocy społecznej edycja I. 

Celem projektów było zorganizowanie w sposób konstruktywny czasu wolnego 

mieszkańców miejscowości Kończewice, Mirakowa oraz Zalesie, ale również projekt 

miał na celu przeciwdziałać przestępczości poprzez ukazanie pozytywnych wzorców  

i kształtowanie odpowiednich postaw, tak,  aby korzystanie ze świadczeń pomocy 

społecznej nie było dla mieszkańców pożądanym sposobem na życie. W ramach 

projektu zostały  zorganizowane zdziałania w formie między innymi: poradnictwa 

psychologicznego oraz zajęć z zakresu bezpieczeństwa ( w tym zajęć z samoobrony). 

W projekcie uczestniczyło 50 osób. 

 

KOMISARIAT   POLICJI   

W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie, funkcjonariusze policji w Chełmży realizowali następujące działania: 

1) uczestniczyli  w posiedzeniach  grup roboczych w związku z prowadzoną procedurą 

Niebieskie Karty, 

2) w miarę możliwości monitorowali środowiska rodzin, w których istniało podejrzenie 

występowania przemocy w rodzinie, 

3) monitorowali rodziny dotknięte przemocą w ramach wszczętej procedury Niebiskie 

Karty, 

 

GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

I  PRZECIWDZIAŁANIA  NARKOMANII  

 

W ramach rogramu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie, Gminna Komisja  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadziła 

działania: 

1) członek komisji uczestniczył w pracy grup roboczych zajmujących się przemocą  

w rodzinie. 

Komisja prowadziła również profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 

rozwiazywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii w szczególności dla 

dzieci i młodzieży, poprzez dofinansowanie do: 

 organizacji letniego obozu sportowego, 



5 
 

 organizacji zawodów sportowych, 

 udzielano wsparcia psychologicznego, który kontaktował się z rodzinami za 

pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej). 

 

PLACÓWKI  OŚWIATOWE 

W ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie, placówki oświatowe prowadziły na zajęciach działania edukacyjne, służące 

wzmacnianiu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców zagrożonych przemocą. 

Należały do nich, głównie: 

 wdrażanie prawidłowych zachowań i postaw wśród dzieci i młodzieży, 

 pedagodzy udzielali zarówno pomocy indywidualnej jak i grupowej dzieciom  

i młodzieży, będących świadkami przemocy domowej. 

 

ZESPÓŁ  INTERDYSCYPLINARNY 

Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chełmża jest 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (t.j. Dz.U.  

z 2020 r., poz. 218) oraz uchwała Nr III/13/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia  

2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu 

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. Gminny Zespół 

Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Wójta Gminy Chełmża nr 33/11 z dnia  

13 lipca 2011 roku. 

 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny jest grupą specjalistów z różnych instytucji, łączących 

swoją wiedzę, umiejętności, kwalifikacje, możliwości i potencjał instytucji, którą 

reprezentują. Podejmuje przede wszystkim współpracę oraz zintegrowane i skoordynowane 

działania, mające na celu przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy. Pełniąc 

funkcje strategiczno-koordynującą, członkowie. 

 

Głównym celem działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest między innymi: 

 pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowiskom dysfunkcyjnym  

w przezwyciężaniu ich problemów, 

 wspólne rozwiązywanie problemów, opracowywanie strategii działania, szukanie 

nowych możliwości pomocy, 

 efektywne podejmowania działań pomocowych i interwencyjnych w momencie 

zaistnienia problemu, jak również po jego zdiagnozowaniu i zidentyfikowaniu, 

 współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu  

i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Integracja działań instytucji 

odpowiedzialnych za realizacją zadań  wynikających z ,,Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 

2017-2021” 

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielających 

pomocy w środowisku lokalnym. 

 

Do zadań Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Chełmża należy: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 
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2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających 

na celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie; 

6) tworzenie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych  

z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

 

 

W roku 2020 nie działał Zespół Interdyscyplinarny (ZI) w Gminie Chełmża do realizacji 

zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Powodem było zaskarżenie 

Uchwały Nr III/13/10 z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania  

i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania przez Prokuraturę, a następnie stwierdzenie nieważności uchwały przez 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy.  

W okresie od stycznia do grudnia wpłynęło ogółem 19 Niebieskich Kart. Procedurę 

Niebieskich Kart w roku 2020 prowadzono zarówno wobec otrzymanych nowych 19 Kart, 

które wpłynęły w ciągu roku jak i wobec 4 Kart, które nie zostały zakończone w roku 2019. 

Łącznie Zespół zajmował się 23 Kartami, które dotyczyły 21 rodzin. Zespół powołał 21 grup 

roboczych, które miały 102 posiedzeń. Celem spotkań grup roboczych było prowadzenie 

procedury Niebieskiej Karty wobec 21 rodzin. W skład grup wchodzili głównie pracownicy 

socjalni, dzielnicowi oraz członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. Po stronie tut. Ośrodka pozostawała cała obsługa administracyjna Zespołu 

Interdyscyplinarnego. Ogółem zostało zamkniętych 16 Kart, natomiast 7 Kart nie zostało 

zamkniętych i procedura ich będzie kontynuowana w roku 2021. 

 

 

 


