
Raport  za rok 2013 

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

Gminie Żurawica na lata 2011 – 2015 ustanowiony został uchwałą nr X/59/11 Rady Gminy Żurawica z 

dnia 24 czerwca 2011 r.  Jego realizację zlecono Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w 

Żurawicy. Celem głównym programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin, w których stosowana jest przemoc.  Program 

adresowany jest do mieszkańców gminy Żurawica, przede wszystkim ofiar przemocy w rodzinie, jej 

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

obszarze przeciwdziałania przemocy, instytucje zajmujące się problemem przemocy  w rodzinie.                                                                                                                                                      

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na bieżąco prowadzą rozeznanie               

w rodzinach znajdujących się pod ich opieką.  Działania podejmowane wobec osób doświadczających 

przemocy w rodzinie ;                                                                                                                                                      

- pomoc finansowa,                                                                                                                                                          

- dożywianie dzieci w szkole,                                                                                                                                         

- pomoc w napisaniu wniosku dot. skierowania nam leczenie odwykowe osoby uzależnionej,                          

- prowadzenie rozmów profilaktycznych.                                                                                                                                                                                               

Na terenie miejscowości Żurawica znajduje się punkt konsultacyjny ds. uzależnień czynny 2 razy w 

miesiącu. 

Zespół Interdyscyplinarny w 2013 roku odbył 8 posiedzeń na których powołał 9 grup roboczych, które 

prowadziły postepowania w indywidualnych przypadkach i dokumentowały podjęte działania,            

w wyniku złożonych  9 Niebieskich Kart A, przez przedstawicieli; 

GOPS – 5 

Policji – 4 

Członkowie grup roboczych , w trakcie rozmowy z ofiarą i sprawcą przemocy w rodzinie, informowali 

o miejscach, gdzie dostępna jest terapia oraz gdzie można uzyskać wsparcie w innym zakresie. 

W dniu 22 listopada 2013 r. odbyło się szkolenie dla pracowników socjalnych, członków GKRPA, 

członków ZI, pedagogów szkolnych na temat- „ Tworzenie i funkcjonowanie Zespołów 

Interdyscyplinarnych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie”. 

Zorganizowano przedstawienia w szkołach o tematyce przeciwdziałania przemocy i agresji, 

udostępniono materiały informacyjno – edukacyjne do szkół. 

1. Bez agresji, 

2. Jak poskromić wewnętrznego złośnika, 

3. Światełko w tunelu. 

Zostały zakupione podręczniki o tematyce – Przemoc w szkole i cyberprzemoc – które zostały 

przekazane do bibliotek szkół gimnazjalnych. 

Program funkcjonuje poprawnie, nikt nie zgłasza dodatkowych wniosków. Nadal należy się skupić na 

działaniach profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy. 
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