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Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025 został  przyjęty Uchwałą Nr XXVIII/322/2020 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 29 grudnia 2020 r. Monitorowanie programu jest zadaniem realizowanym przez Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Sprawozdania z realizacji programu 

podmioty zaangażowane składają do 31 stycznia każdego roku do Przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, następnie w terminie do 31 marca każdego roku sprawozdanie z wykonania 

założeń programu za poprzedni rok kalendarzowy Zespół Interdyscyplinarny przedkłada do Rady 

Miasta Sandomierza.  

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy  

w Rodzinie na lata 2021-2025 skierowany jest do wszystkich mieszkańców gminy Sandomierz, 

niezależnie od wieku, płci, czy pełnionej roli społecznej, w szczególności do: 

− osób doznających przemocy w rodzinie tj.: dzieci, współmałżonków lub partnerów, osób 

starszych, osób niepełnosprawnych,  

− sprawców przemocy domowej, 

− świadków przemocy w rodzinie,  

− instytucji zajmujących się pomocą rodzinie, pracujących na rzecz dziecka i rodziny,  

− społeczności lokalnej. 

Nadrzędnym  celem programu jest przeciwdziałanie   przemocy w rodzinie   oraz zwiększenie 

dostępności i skuteczności pomocy dla rodzin dotkniętych przemocą na terenie miasta Sandomierz. 

Osiągnięcie powyższego celu jest możliwe poprzez realizacje celów szczegółowych:  

1. Zapewnienie kompleksowej pomocy osobom, rodzinom dotkniętym przemocą. 

2. Poszerzanie wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  

w rodzinie. Uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych. 

3. Wzmocnienie współpracy między instytucjami i organizacjami w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

4. Podnoszenie kompetencji służb zajmujących się pomocą osobom, rodzinom dotkniętym 

przemocą. 

 

 

1. ZAPEWNIENIE KOMPLEKSOWEJ POMOCY OSOBOM, RODZINOM 

DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ 

 

Na terenie miasta Sandomierz funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, który został powołany Uchwałą NR XVIII/221/2020 Rady Miasta Sandomierza 

z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. Obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu zapewnia Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Sandomierzu. Aktualny skład zespołu określa Zarządzenie nr 201/2021/OPS Burmistrza Miasta 

Sandomierza z dnia 14 września 2021 r. tj. liczba członków zespołu wynosi 28 osób z 11 instytucji. 

Specjaliści wchodzący w skład Zespołu podnoszą swoje kompetencje, wymieniają się doświadczeniami  

w dziedzinie przeciwdziałania przemocy, stale współpracują w ramach prac grup roboczych jak również 

podejmują działania profilaktyczne w kierunku zapobiegania zjawisku przemocy. 

Podejmowanie działań interwencyjnych w ramach procedury „Niebieskie Karty” następowało 

w każdej sytuacji, która tego wymagała. Od początku 2021 roku  wpłynęło do Przewodniczącej Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 82 formularze Niebieskie Karty, 

z tego: 

− 73 formularzy NK z Komendy Powiatowej Policji w Sandomierzu, 

− 3 formularze NK z GKRPA, 

− 3 formularze NK z Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu, 

− 1 formularz NK KPP w Nisku, 

− 1 formularz Komisariatu Policji w Ożarowie, 

− 1 formularz NK przekazany przez ZI w Samborcu. 



 
 

W ramach realizacji procedury NK  złożono 16 wniosków do Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Sandomierzu o podjęcie działań zgodnych z kompetencjami, 

11 wniosków do Sądu Rejonowego w Sandomierzu o wgląd w sytuacje rodziny, zmianę zarządzeń 

opiekuńczych w postaci ustanowienia kuratora na czas trwania postępowania oraz 4 zawiadomienia do 

Prokuratury Rejonowej w Sandomierzu o podejrzeniu stosowania przemocy, znęcania się, poddania 

leczeniu. Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu w 2021 roku zarejestrowała 85 postępowań 

przygotowawczych o czyn z art. 207 §1 k.k., polegających na fizycznym  i psychicznym znęcaniu się 

nad osobą najbliższą, lub inną pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności oraz 

3 postępowania o czyn z art. 207 §1 k.k. nad osobą nieporadną ze względu na wiek, stan fizyczny 

i psychiczny. W roku 2021 Prokuratura Rejonowa w Sandomierzu skierowała 31 aktów oskarżenia 

przeciwko sprawcom przemocy w rodzinie, w 36 sprawach postępowanie zakończono odmową 

wszczęcia dochodzenia i w 11 sprawach umorzono postępowanie. W ubiegłym roku wobec 

54 sprawców przestępstw z art. 207 k.k. wydane zostały wyroki skazujące. 

W ramach realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  

i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie instytucje  prowadziły działania  poprzez : 

− prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki w zakresie przeciwdziałania agresji  

i przemocy, organizację zajęć edukacyjno-profilaktycznych, spotkań z wychowawcami, spotkań 

indywidualnych i dyscyplinujących z pedagogiem szkolnym, psychologiem, realizację 

programów profilaktycznych, a także poprzez rozwijanie pozytywnych relacji społecznych 

między uczniami, wzmacnianie zachowań prospołecznych, 

− organizowanie pogadanek i zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży na temat form 

i szkodliwości przemocy oraz konstruktywnych sposobów reagowania w jej obliczu, 

− organizowanie lub współorganizowanie konkursów, kampanii społecznych, akcji edukacyjnych, 

− rozpowszechnianie wśród dzieci, młodzieży, rodziców i pedagogów informacji o bezpłatnej 

całodobowej infolinii dla dzieci, 

− rozpoznawanie, diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie, 

− współpracę z kuratorami sądowymi, Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną, Policją, 

Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicami 

Środowiskowymi, placówką wsparcia dziennego. 

 

 

 

2. POSZERZANIE WIEDZY  I ŚWIADOMOŚCI SPOŁECZNEJ NA TEMAT 

ZJAWISKA PRZEMOCY W RODZINIE. UWRAŻLIWIENIE LOKALNEJ 

SPOŁECZNOŚCI NA PROBLEMATYKĘ KRZYWDZENIA SŁABSZYCH 

 

Podnoszenie wiedzy  społeczności lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz 

uwrażliwienie lokalnej społeczności na problematykę krzywdzenia słabszych w 2021 roku prowadzono  

poprzez :  

− zamieszczanie informacji o miejscach udzielających pomocy i wsparcia  na stronie internetowej, 

tablicach ogłoszeń OPS, Urzędu Miasta, OR PCK placówkach służby zdrowia, placówek 

oświatowych, świetlic środowiskowych, 

− rozpowszechnianie ulotek, materiałów informacyjno-edukacyjnych, 

− podnoszenie  tematyki  przeciwdziałania  przemocy  na  imprezach  kulturalnych,  imprezach  

− rekreacyjnych i integracyjnych prowadzonych przez OPS, Urząd Miasta, OR PCK, placówki 

oświatowe,  

− organizowanie pogadanek dla  uczniów z przedstawicielami Policji, 

− realizowanie programów terapeutycznych, 

− w czasie trwającej pandemii dostarczenie uczniom w formie zdalnej wykazu instytucji wraz 

z adresem i nr telefonu niosących pomoc osobom będącym w kryzysie, potrzebujących wsparcia, 

− opracowanie materiałów instruktażowych, zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego 

w sytuacjach kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie, dla osób realizujących te zadania.  



 
 

Tabela nr.1. Działania podejmowane przez poszczególne instytucje i organizacje w zakresie 

poszerzenia wiedzy i świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy: 

REALIZATORZY PROWADZONE DZIAŁANIA 

Przedszkole 

Samorządowe nr 3  

w Sandomierzu 

 

 

− Prowadzenie edukacji dzieci z zakresu rozwiązywania konfliktów bez 

użycia  przemocy, radzenia sobie z agresją i stresem np. „Ja i moja 

grupa”, „Jestem przedszkolakiem”, ”Bezpieczne zabawy”, „Moja 

rodzina”, „Prawa Dziecka” itp., 

− Prowadzenie indywidualnych konsultacji z rodzicami m.in. dot. 

zachowania, sytuacji trudnych, 

− Spotkania rodziców z psychologiem, pedagogiem wg zgłaszanych 

potrzeb, 

− Współpraca z instytucjami i placówkami oświatowymi. 

Przedszkole 

Samorządowe nr 5  

w Sandomierzu 

− Działania profilaktyczne przeciw przemocy, niwelowanie zachowań 

agresywnych poprzez zabawy ruchowe i wyciszające, techniki 

relaksacyjne, stosowanie elementów arteterapii, prowadzenie rozmów 

i zajęć mających na celu uświadomienie dzieciom, ile złego przynosi 

stosowanie agresji i jak to wpływa na nasze emocje i postrzeganie 

w grupie np. rówieśniczej, 

− Tworzenie grupowych kodeksów postępowania, 

− Udział w Ogólnopolskim Dniu Praw Dziecka oraz Ogólnopolskim 

Dniu Przedszkolaka pod hasłem „Przedszkolak w krainie emocji”, 

− Organizowanie spotkań z przedstawicielami np. policji, straży 

miejskiej, straży pożarnej, 

− Prowadzenie pogadanek, udzielanie informacji, diagnozowanie 

sytuacji. 

Przedszkole 

Samorządowe nr 6  

w Sandomierzu 

− Diagnozowanie zjawiska przemocy w rodzinie poprzez 

samodoskonalenie nauczycieli w obszarze rozpoznawania przemocy 

w rodzinie oraz „Postępowania w związku z wystąpieniem przemocy 

w rodzinie” „Niebieska Linia”. Przygotowanie informacji do kieszeni 

„Miej świadomość czym jest przemoc!! Fazy przemocy”, w tym 

o oznakach przemocy psychicznej i fizycznej, 

− Udział w spotkaniu z Burmistrzem Sandomierza dotyczącym praw 

dziecka, 

− Prawa Dziecka - rozmowy na temat konwencji praw dziecka, 

− Omówienie i utrwalenie Kodeksu Przedszkolaka, 

− Realizacja projektu OMEP „Przedszkolak w krainie wielkich emocji” 

Prowadzenie rozmów, w jakich sytuacjach odczuwamy złość, smutek 

czy strach. Jak możemy sobie pomóc, kiedy się boimy? Czego 

najbardziej się boimy? Komu możemy i powinniśmy o tym 

powiedzieć?, 

− Zabawy pantomimiczne : „Oswajamy strach”, 

− „Łapacz strachu”- tworzenie pudełka, w którym zamykamy to, czego 

się boimy, 

− Praca plastyczna „Prawa małego człowieka”, 

− Organizowanie zajęć uświadamiających w grupach 5-6 latków: „Moje 

emocje”, „Jesteśmy dziećmi i mamy swoje prawa”, „Słowa, które mogą 

ranić”. W każdej grupie przedszkolnej wprowadzono „Kodeks 

przedszkolaka”, w którym zawarte są aspekty dobrego, prawidłowego 

zachowania, współżycia w grupie przedszkolnej. Prowadzono zajęcia 

edukacyjne z wykorzystaniem filmów, plansz edukacyjnych „Wiem 

co czuje mój kolega”, „Stop Agresji!”, 



 
 

− Rozpowszechnianie materiałów pozyskanych z Internetu: „Czym jest 

przemoc”, „Rodzaje Przemocy” w formie broszury do kieszeni. 

Zamieszczenie na komunikatorach grupowych ogłoszeń i telefonów do 

instytucji/organizacji pomocowych, 

− Doskonalenie nauczycieli i wychowawców w zakresie procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Przedszkole 

Samorządowe nr 7  

w Sandomierz 

− Obserwacje występowania niepokojących zachowań wśród 

wychowanków, 

− Organizowanie zajęć z zakresu tematyki Praw Dziecka, graficzne 

przedstawienie Praw Dziecka, 

− Realizacja Programu „Bezpieczny Przedszkolak”, 

− Uświadamianie dzieciom prawidłowych zachowań rówieśników 

i dorosłych w stosunku do dzieci, 

− Wykorzystanie codziennych sytuacji z życia dzieci do uświadamiania 

prawidłowych zachowań (szanowanie drugiej osoby, sposoby 

stosowania przemocy, sposoby reagowania na przemoc), 

− Tworzenie i przestrzeganie kodeksów grupowych, 

− Organizowanie pogadanek profilaktycznych z wykorzystaniem 

odpowiednio dobranych treści z literatury dziecięcej, 

− Poznawanie, utrwalanie, wykorzystywanie alarmowych numerów 

telefonów. 

Szkoła Podstawowa 

nr 1 w Sandomierzu 

− Rozmowy z rodzicami, 

− Udzielanie wsparcia, 

− Stała opieka pedagoga nad rodzinami, które znajdują się  

w trudnej sytuacji w związku z osobistymi problemami rodzinnymi, 

− Działania interwencyjne, 

− Udział uczniów w badaniu ankietowym dot. równego traktowania 

w szkole, 

− Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole, 

− Realizacja kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”, w tym 

przeprowadzenie konkursów pt.” Szczęśliwa chwila, szczęśliwy dzień, 

szczęśliwe życie”, oraz kampanii „Dziel się uśmiechem”, 

− Współpraca z PCK w zakresie przeprowadzenia warsztatów na temat 

agresji, 

− Realizacja programu „Spójrz inaczej na agresję” przez pedagoga 

szkolnego oraz programu „Jak żyć z ludźmi”, 

− Realizacja przez nauczycieli, pedagoga szkolnego zagadnień 

z programu profilaktyki uzależnień, 

− Dystrybucja ulotek dla uczniów i rodziców, wywieszanie na tablicy 

informacyjnej wszelkich ulotek instytucji świadczących pomoc 

i udzielających wsparcia w życiowych problemach. 

Szkoła Podstawowa  

nr 2 w Sandomierzu 

 

− Monitorowanie i diagnozowanie sytuacji dziecka w rodzinie, 

− Działania wychowawcze, profilaktyczne i terapeutyczne  

w formie spotkań indywidualnych z uczniami i rodzicami, poradnictwa 

i wsparcia specjalistycznego, warsztatów, pogadanek, rozmów 

wychowawczych i interwencyjnych z uczniami wykazującymi 

zachowania agresywne, 

− Organizacja zajęć szkolnych skierowanych do uczniów obejmujących 

nabywanie i rozwijanie kompetencji emocjonalnych i społecznych 

takich jak radzenie sobie z emocjami-głównie ze złością, nabywanie 

kompetencji rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie z agresją 

i przemocą fizyczną i werbalną, cyberprzemocą, uczące asertywności, 

radzenia sobie ze stresem, radzenia sobie z uzależnieniami, depresją 



 
 

oraz uczące tolerancji dla odmienności, współdziałania w zespole, 

pomocy poszkodowanemu w sytuacji przemocowej, 

− Warsztaty prowadzone przez pracownika  Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej dot. profilaktyki przemocy, 

− Realizacja programów tematycznych oraz uczestnictwo  

w profilaktycznych konkursach tematycznych, 

− Współpraca ze specjalistami i instytucjami pomocy dziecku i rodzinie, 

− Podejmowanie działań interwencyjnych, 

− Pomoc psychologiczna, 

− Pedagogizacja rodziców i nauczycieli w okresie zdalnego nauczania  

poprzez wysyłanie materiałów np. Informacje o platformie  dla osób 

w kryzysie „Życie warte jest rozmowy” oraz na temat form wsparcia 

instytucjonalnego miejsc i numerów telefonów. 

Szkoła Podstawowa  

nr 3 w Sandomierzu 

 

 

− Diagnozowanie środowiska szkolnego w zakresie przemocy w rodzinie 

poprzez obserwację zachowań uczniów podczas zajęć i przerw 

międzylekcyjnych oraz rozmów z uczniami i nauczycielami, 

− Monitorowanie rodzin wskazujących potencjalne przesłanki 

do możliwości wystąpienia problemu przemocy, 

− Współpraca z pracownikami socjalnymi OPS, asystentami rodzin, 

kuratorami sądowymi, dzielnicowym, 

− Prowadzenie pogadanek na lekcjach wychowawczych na temat agresji 

i przemocy fizycznej, psychicznej z jednoczesnym uwzględnieniem 

aspektu przemocy domowej, 

− Spotkania z przedstawicielami Policji, 

− Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów i rodziców, 

− Współpraca z instytucjami świadczących pomoc dziecku i rodzinie 

w zakresie rozwiązywania problemów: Poradnią Pedagogiczno - 

Psychologiczną, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Sądem, 

Policją, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Świetlicą Środowiskową. 

Szkoła Podstawowa  

nr 4 w Sandomierzu 

− Rozpowszechnianie informacji o instytucjach służących pomocą 

i wsparciem, 

− Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów i rodziców, która pozwoliła 

na rozeznanie problemów uczniów, 

− Realizacja programu „Przeciwdziałanie zaburzeniom emocjonalnym 

wśród dzieci i młodzieży”, 

− Przeprowadzenie warsztatów na temat „Przeciwdziałania przemocy 

w szkole, wśród dzieci i młodzieży”, 

− Organizowanie zajęć dot. budowania dobrych relacji  

i wspierania oraz na temat zasad dobrego zachowania  

w szkole i przeciwdziałania konfliktom, 

− Zorganizowanie we współpracy z Urzędem Miasta oraz 

Stowarzyszeniem na Rzecz Zdrowia Psychicznego w Sandomierzu 

warsztatów edukacyjno - profilaktycznych dla rodziców 

i wychowawców „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

wg scenariuszy książki Mazlish i Faber „Jak mówić żeby dzieci nas 

słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły”. 

I Liceum 

Ogólnokształcące  

w Sandomierzu 

 

− Zorganizowanie akcji edukacyjno – informacyjnej „2 października 

Międzynarodowym Dniem Bez Przemocy”, 

− Realizacja programu profilaktycznego „Ars, czyli jak dbać o miłość?”, 

− Warsztaty z psychologiem z Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej 

w Sandomierzu pt. „Jak dbać o własną samoocenę, czyli poczuciu 

własnej wartości”, 



 
 

− Lekcje wychowawcze na temat form i szkodliwości przemocy oraz 

konstruktywnych sposobów reagowania na przemoc (m.in. 

„Przeciwdziałanie przemocy”, „Konflikty w rodzinie”, 

„Konstruktywne sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

problemowych”), 

− Przesłanie rodzicom materiałów edukacyjnych na temat skutecznej 

komunikacji z nastolatkami, kryzysów rozwojowych okresu 

adolescencji, 

− Rozpowszechnianie na terenie szkoły materiałów informacyjnych 

dotyczących przemocy oraz możliwości uzyskania pomocy (telefony 

pomocowe), 

− Diagnozowanie sytuacji rodzinnej uczniów, zwłaszcza tych 

z niepowodzeniami szkolnymi  i niską frekwencją, 

− Prowadzenie indywidualnych rozmów z uczniami i rodzicami przez 

pedagoga szkolnego. 

II Liceum 

Ogólnokształcące  

w Sandomierzu 

− Organizowanie zajęć treningowych m.in. z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, zjawiska agresji i przemocy, integracji grup, zajęcia 

mające na celu podniesienie poziomu własnej wartości, umiejętności 

radzenia sobie z emocjami oraz prelekcje filmów profilaktycznych 

i edukacyjnych, 

− Informowanie uczniów o zjawisku przemocy w rodzinie, 

− Wskazanie form pomocy oferowanej ofiarom przemocy domowej, 

− Dostarczanie wiedzy o skutkach prawnych stosowania przemocy 

w rodzinie, 

− Prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z uczniami przez 

pedagoga szkolnego, 

− Diagnozowanie i monitorowanie sytuacji uczniów, 

− Współpraca z OPS. 

Zespół Szkół 

Ekonomicznych 

im. Eugeniusza 

Kwiatkowskiego 

w Sandomierzu 

− Stałe diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, 

− Upowszechnianie informacji na temat instytucji umożliwiających 

udzielenie pomocy (szkolna strona internetowa, szkolny fb, gazetki 

informacyjne, e-dziennik), 

− Umieszczenie w holu szkoły anonimowej skrzynki na sygnały, 

− Monitorowanie sytuacji uczniów dotkniętych przemocą domową, 

− Organizowanie konkursów tematycznych z nawiązaniem 

do w/w problematyki, 

− Wspieranie różnych form spędzania  wolnego czasu promujące 

zachowanie nieagresywne, 

− Udział nauczycieli specjalistów w zakresie szkoleń i warsztatów 

w w/w tematyce, 

− Realizacja programów terapeutycznych dla osób uwikłanych 

w problem przemocy w rodzinie, 

− Stała współpraca z kuratorami sądowymi, Komendą Powiatową 

Policji, Sądem Rodzinnym, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną. 

Zespół Szkół 

Gastronomicznych  

i Hotelarskich  

w Sandomierzu 

 

− Rozpoznawanie potrzeb uczniów, 

− Organizowanie pomocy pedagogicznej, psychologicznej, 

− Rozpowszechnianie wśród uczniów informacji o instytucjach oraz 

możliwościach uzyskania i udzielenia pomocy w środowisku 

lokalnym, 



 
 

− W czasie trwającej pandemii dostarczenie uczniom w formie zdalnej 

poprzez dziennik elektroniczny wykazu instytucji niosących pomoc 

osobom będącym w kryzysie, potrzebujących wsparcia, 

− Podjęcie współpracy z funkcjonariuszami Policji w zakresie prewencji 

przemocy, 

− Działania edukacyjno-informacyjne podejmowane przez pedagoga 

szkolnego o tematyce m.in. przemocy, propagowanie skutecznych 

sposobów powstrzymywania przemocy, obalanie mitów  nt. przemocy, 

− Przystąpienie społeczności szkolnej do kampanii skierowanej do 

dzieci, młodzieży i dorosłych „ŚWIĘTOKRZYSKIE NIE HEJTUJE”, 

− Działania interwencyjne, konsultacje, porady, rozmowy 

wychowawcze, wspierające z uczniami ofiarami i sprawcami przemocy 

w środowisku domowym podejmowane przez pedagoga szkolnego 

oraz nauczycieli. Informowanie kuratora sądowego, 

− Współpraca z kuratorami sądowymi, Poradnią Psychologiczno – 

Pedagogiczną (organizacja zajęć „Sposoby radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych”), Powiatową Stacją Sanitarno -

Epidemiologiczną (program ARS-Bliżej Siebie Dalej od Nałogów). 

Zespół Szkół 

Technicznych  

i Ogólnokształcących 

im. prof. Zbigniewa 

Strzeleckiego  

w Sandomierzu 

− Systematyczna obserwacja zachowań uczniów, rozpoznawanie 

sygnałów świadczących o doznawaniu przez młodzież form 

krzywdzenia w rodzinie, 

− Prowadzenie rozmów z uczniami na temat przestrzegania norm 

społecznych, obowiązujących  w szkole i w rodzinie, 

− Organizacja programu profilaktycznego dotyczącego sposobów 

radzenia sobie w  trudnych sytuacjach życiowych, m.in. związanych 

z przemocą czy uzależnieniami od substancji psychoaktywnych, 

− Organizacja warsztatów psychologicznych z psychologiem Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej dot. konstruktywnych sposobów 

radzenia sobie z problemami w sytuacjach kryzysowych, 

− Prowadzenie zajęć edukacyjno - profilaktycznych dot. umiejętności 

radzenia sobie ze stresem, negatywnymi emocjami, złością agresją oraz 

kształtowanie umiejętności asertywnych, 

− Udostępnianie uczniom i rodzicom ogólnopolskiej infolinii 

pomocowej oraz interwencyjnych telefonów zaufania  Poradni 

Psychologiczno - Pedagogicznej, 

− Udostępnianie rodzicom i uczniom ogólnopolskie infolinie 

pomocowej, 

− Przekazanie uczniom oraz ich opiekunom informacji 

 o instytucjach zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy, 

− Współpraca z kuratorami z Sądu dla Nieletnich, Komendą Powiatową 

Policji oraz Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną. 

Odział Rejonowy 

Polskiego Czerwonego 

Krzyża 

w Sandomierzu 

− Rozpowszechnianie ulotek informacyjnych w punktach użyteczności 

publicznej (szkoły, przychodnie, sklepy, urzędy itp.) oraz umieszczenie 

informacji na temat dyżurów specjalistów w Punkcie Edukacyjno - 

Konsultacyjnym, na stronach OR PCK, Urzędu Miasta, Starostwa 

Powiatowego i w mediach społecznościowych, 

− Udzielanie bezpłatnych porad psychologa, prawnika i terapeuty 

w Punkcie Edukacyjno - Konsultacyjnym, 

− Prowadzenie działań motywujących osoby dopuszczające się aktów 

przemocy do zmiany postępowania, zapewnienie im możliwości pracy 

z psychologiem mającej na celu korygowanie niewłaściwych postaw 

i zachowań. 



 
 

Świetlica 

Środowiskowa  

w Sandomierzu 

− Organizowanie pogadanek i zajęć profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży na temat form i szkodliwości przemocy oraz 

konstruktywnych sposobów reagowania w jej obliczu, 

− Udział w konkursie profilaktycznym  „Ruch – kluczem do zdrowia”, 

którego organizatorem była GKRPA przy udziale SCK, 

− Udział w IX Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, których 

organizatorem była GKRPA, UM przy udziale SCK - przygotowano 

przedstawienia pt. „Nierozerwalna nić”, „Toksyczna pułapka”, 

− Udział w konkursie profilaktycznym „Słowa zamiast bomb” 

organizowanym przez OPS, 

− Współudział wraz z OPS w obchodach Międzynarodowego Dnia bez 

Przemocy. 

Placówka Wsparcia 

Dziennego 

„Przystanek Błonie”  

w Sandomierzu 

− Organizowanie pogadanek i zajęć profilaktycznych dla dzieci 

i młodzieży na temat form i szkodliwości przemocy oraz 

konstruktywnych sposobów reagowania w jej obliczu, 

− Przyłączenie się do obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu - 

inicjatywa zawierała treści o tematyce cyberprzemocy, 

− Udział w konkursie profilaktycznym  „Ruch – kluczem do zdrowia” 

którego organizatorem była GKRPA przy udziale SCK, 

− Udział w IX Przeglądzie Spektakli Profilaktycznych, których 

organizatorem była GKRPA, UM przy udziale SCK- przygotowano 

przedstawienie pt. „Tolerancja”, 

− Udział w konkursie profilaktycznym „Słowa zamiast bomb” 

organizowanym przez OPS. 

Sąd Rejonowy  

w Sandomierzu Zespół 

Kuratorskiej Służby 

Sadowej 

− Współpraca z instytucjami i organizacjami zajmującymi się pomocą 

rodzinie, 

− Odziaływania w ramach prowadzonych nadzorów i dozorów. 

Komenda Powiatowa 

Policji w Sandomierz 

− Współpraca z instytucjami i organizacjami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie poprzez uczestnictwo w Zespołach 

Interdyscyplinarnych, 

− Monitorowanie przez dzielnicowych sytuacji rodzin dotkniętych 

przemocą domową, 

− Prowadzenie szkoleń z zakresu podejmowania właściwych działań 

dotyczących interwencji w rodzinach, w których istnieje podejrzenie 

stosowania przemocy, a także kompletnego i rzetelnego uzupełniania 

formularzy NK. 

Urząd Miejski  

w Sandomierzu 

− Zorganizowanie konkursu profilaktyczno - plastycznego „Ruch 

kluczem do zdrowia”, 

− Rozpowszechnianie materiałów na temat kampanii pn. „Zachowaj 

Trzeźwy Umysł” w sandomierskich placówkach oświatowych, 

− Rozpowszechnianie materiałów informacyjnych dotyczących 

przemocy, dostępnych form wsparcia, instytucji i podmiotów 

świadczących usługi na rzecz dobra dziecka i rodziny, 

− Wszczęcie procedury Niebieskie Karty (przez przedstawiciela 

GKRPA), 

− Zapewnienie wsparcia rodzinom dotkniętym przemocą  

w formie poradnictwa prawnego, psychologicznego, specjalisty 

ds. przemocy w rodzinie oraz z zakresu terapii uzależnień w Punkcie 

Edukacyjno - Konsultacyjnym (wsparcie dla wszystkich członków 

rodziny, nie tylko tych bezpośrednio doświadczających przemocy), 



 
 

− Sfinansowanie programu edukacyjnego pn. „Szkoła dla rodziców wg 

A.Faber  i E.Mazalish „Jak mówić żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać 

żeby dzieci do nas mówiły”, 

− Prenumerata miesięczników „Świat problemów”, „Remedium”, które 

dot. m.in. profilaktyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

(miesięczniki przekazywane są do sandomierskich placówek 

oświatowych tj. szkół podstawowych, świetlicy środowiskowej, 

placówki wsparcia dziennego). 

Szpital Specjalistyczny 

Ducha Świętego  

w Sandomierzu 

− Działania diagnostyczne w zakresie diagnozy nozologicznej 

i problemowej, 

− Programy psychoterapii uzależnień (program podstawowy i program 

pogłębiony), w które wpisane są działania mające na celu zatrzymanie 

przemocy, 

− Program psychoterapii zaburzeń funkcjonowania członków rodziny, 

które wynikają ze spożywania alkoholu lub używania innych substancji 

psychoaktywnych przez osoby bliskie (program psychoterapii dla 

członków rodzin), 

− Indywidualne świadczenia  zapobiegawczo - lecznicze oraz 

rehabilitacyjne dla osób uzależnionych od alkoholu i członków ich 

rodzin, 

− Działania konsultacyjno - edukacyjne dla członków rodzin osób 

uzależnionych od alkoholu. 

 

Z uwagi na sytuację związaną z pandemią CIVID-19 wiele zaplanowanych przedsięwzięć nie 

udało się zrealizować, należało również dostosować się do wymogów związanych z zachowaniem zasad 

bezpieczeństwa. Pomimo wielu restrykcji i obostrzeń sytuacja ofiar przemocy w rodzinie w 2021 r. była 

monitorowana przez pracowników socjalnych OPS w Sandomierzu oraz przez  dzielnicowych KPP 

w Sandomierzu. W razie konieczności udzielano odpowiedniego wsparcia: materialnego, pomocy 

w postaci pracy socjalnej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego, edukowano w zakresie 

przysługujących praw i możliwości uzyskania pomocy. Wszystkie osoby dotknięte przemocą oraz ich 

dzieci mogły skorzystać ze wsparcia psychologa, interwenta kryzysowego czy radcy prawnego  

w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej działającego przy OPS w Sandomierzu. 

Osoby pokrzywdzone przestępstwem przemocy mogły skorzystać również z bezpłatnej pomocy 

prawnej, psychologicznej czy materialnej w Stowarzyszeniu „Hojne Serca” działającym przy 

ul. Dobkiewicza 8a w Sandomierzu. Bezpłatną pomoc osobom potrzebującym zapewnia również Punkt 

Edukacyjno - Konsultacyjny działający przy ul. Mariackiej 1 w Sandomierzu. W punkcie można 

uzyskać pomoc: psychologa, prawnika, terapeuty uzależnień oraz specjalisty ds. przemocy w rodzinie. 

 

Tabela nr.2. Liczba porad udzielonych osobom uzależnionym od alkoholu i ich rodzinom 

w Punkcie Edukacyjno-Konsultacyjnym w 2021r. : 

Wykaz udzielonych porad w PEK-u: 2021 

Liczba osób ogółem 
439 

Osobom uzależnionym 
104 

Osobom współuzależnionym 
71 

Osobom uzależnionym od narkotyków 
5 

Inne uzależnienia (leki, hazard) 
14 

Dot. problemu przemocy (ofiary przemocy i sprawcy) 
75 

Porady prawne 
52 

Inne (porady małżeńskie, wychowawcze, kryzysy życiowe) 
118 



 
 

 Tabela nr. 3. Liczba porad udzielonych w Punkcie Interwencji  Kryzysowej, działającym przy 

Ośrodku Pomocy Społecznej w 2021r. 

Wykaz udzielonych porad w PIK-u : 2021 

Osobom uzależnionym od alkoholu i współuzależnionym 51 

Ofiarom przemocy 6 

Osobom z problemami rodzinnymi 99 

OGÓŁEM 156 

 

 

3. WZMOCNIENIE WSPÓŁPRACY MIĘDZY INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 

W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE 

 

W ramach współpracy z instytucjami zajmującymi się pomocą osobom dotkniętym przemocą 

w rodzinie funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w skład 

którego wchodzą przedstawiciele różnych instytucji, organizacji z terenu gminy Sandomierz. W skład 

Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele instytucji z terenu miasta Sandomierz tj.:   

− Ośrodek Pomocy Społecznej,  

− Sąd Rejonowy, 

− Prokuratura Rejonowa,  

− Komenda Powiatowa Policji, 

− Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

− Odział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża,  

− Szpital Specjalistyczny „ Ducha Świętego”,  

− Przedstawiciel służby zdrowia (NZOZ „RODZINA” w Sandomierzu), 

− Przedstawiciele oświaty (Szkoła Podstawowa nr 4, Szkoła Podstawowa nr 3, II Liceum 

Ogólnokształcące). 

 

W roku 2021 roku wpłynęło do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 82 formularzy Niebieskie Karty, inicjatorami 

wszczynającymi procedurę byli przedstawiciele następujących instytucji: 

− Komenda Powiatowa Policji w Sandomierzu – 73  formularze NK, 

− GKRPA -3 formularze NK,  

− Ośrodka Pomocy Społecznej w Sandomierzu -3 formularze NK, 

− KPP w Nisku -1 formularz NK, 

− Komisariat Policji w Ożarowie -1 formularz NK, 

− ZI w Samborcu - 1 formularz NK. 

 

Tabela nr. 4 Realizacja procedury Niebieskie Karty w 2021 r. z podziałem na płeć. 

PROCEDURA NIEBIESKIE KARTY W 2021r. 

LICZBA OFIAR PRZEMOCY  

Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 

LICZBA SPRAWCÓW PRZEMOCY  

Z PODZIAŁEM NA PŁEĆ 

67 KOBIET 

1 MĘŻCZYZNA 

3 DZIECI 

76 MĘŻCZYZN 

4 KOBIETY 



 
 

 

W roku 2021 zakończono procedury NK w przypadku 68 kart. Zgodnie z art. 9a,  

pkt 7 ustawy  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie,  posiedzenia  Zespołu Interdyscyplinarnego 

odbywały się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. W roku 2021 r. 

odbyły się cztery posiedzenia ZI, podczas których  dokonano analizy  problemów i procedur 

realizowanych zadań. W ramach realizacji procedury NK zostało zwołanych 146 posiedzeń grup 

roboczych, na których omawiano indywidualne przypadki rodzin, w których została wszczęta 

procedura, zapraszano ofiary przemocy, wzywano sprawców przemocy, opracowywano indywidualne 

plany pomocy rodzinie, jak również podejmowano wszelkie działania wynikające z obowiązków 

służbowych przedstawicieli poszczególnych instytucji,  które służyły pomocą rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy.  

 

 

 

4. PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB ZAJMUJĄCYCH SIĘ POMOCĄ OSOBOM, 

RODZINOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ 

 

W 2021 roku odbyło się szkolenie „Nakaz/zakaz - zmiany w prawie które weszły  

w życie w 2020/2021 r.” oraz superwizja dla części członków ZI, którzy wyrazili chęć uczestnictwa. 

Realizacja powyższego celu przez instytucje zaangażowane w działania w ramach Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie odbywała się również 

poprzez: 

− samodoskonalenie z dostępnych źródeł, 

− udział nauczycieli specjalistów w zakresie szkoleń i warsztatów, 

− udział funkcjonariuszy Policji w szkoleniu.  

Dzięki realizacji powyższych działań   możliwe było min:  świadczenie kompleksowej pomocy 

dla osób doświadczających przemocy oraz świadków przemocy w rodzinie, zwiększenie dostępności 

profesjonalnej pomocy, jak i poradnictwa specjalistycznego zarówno dla osób doznających przemocy 

w rodzinie, jak dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gminy Sandomierz 

wzorem lat ubiegłych były realizowane zgodnie z założeniami Programu. Pomimo panującej pandemii 

COVID-19 podejmowane były liczne działania profilaktyczno – edukacyjne oraz szkoleniowe, 

skierowane bezpośrednio do mieszkańców, jak i do specjalistów udzielających pomocy i wsparcia 

mieszkańcom gminy Sandomierz w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, czy też przerwania 

przemocy. 

 Instytucje i podmioty starały się maksymalnie wspierać osoby i rodziny będące  

w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób najsłabszych, w tym dzieci 

i młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych. Świadomość zarówno ofiar, jak i sprawców przemocy 

w rodzinie, że mogą zwrócić się po pomoc i ją uzyskać jest niezwykle ważnym czynnikiem 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wspólne działania mają większą szansę powodzenia, dlatego 

najważniejszym elementem łączącym oddziaływania w obszarze przemocy jest stała i ścisła współpraca 

instytucji. 


