
 

 
                                                                                                           Puławy, dn. 24.01.2019 r.                                                                                                                                                                     

 

 

 

Pan Paweł Maj 

Prezydent Miasta Puławy 

 

 

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego                                  

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Puławach za 2018 rok. 

 

Podstawy prawne regulujące pracę Zespołu: 

 Ustawa z dn. 29 lipca 2005 o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U z 2005 r. 

Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.). 

  Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 13 września 2011 r. w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

 Uchwała Rady Miasta Puławy z dn. 4 kwietnia 2013 r. w sprawie trybu                          

i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego                        

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego 

funkcjonowania. 

 Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020 dla miasta Puławy. 

 Regulamin pracy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy            

w Rodzinie w Puławach. 

 

Zespół podobnie jak w latach ubiegłych podejmował inicjatywy propagujące życie 

bez przemocy wśród mieszkańców Puław, udzielał pomocy osobom i rodzinom dotkniętym 

przemocą, inicjował działania na rzecz osób stosujących przemoc oraz podnoszenia 

kompetencji zawodowych przedstawicieli instytucji i organizacji zajmujących się 

przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. Podejmował również działania mające na celu 

integrowanie i koordynowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie,      

w tym budowanie współpracy pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadań              

z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. 

Posiedzenia Zespołu odbywały z częstotliwością nie mniejszą niż raz na 3 miesiące.  

Było ich łącznie 10, w tym 6 posiedzeń ogólnych i 4 posiedzenia podzespołów.  

Podczas posiedzeń były planowane i omawiane działania Zespołu, omawiano realizację 

procedury „Niebieskie Karty” i związane z nią problemy. Zespół proponował rozwiązania 

usprawniające pracę grup roboczych, konsultował i opiniował trudne przypadki związane       

z występowaniem przemocy w rodzinie. 



 

 

Działania realizowane przez Zespół dotyczyły następujących obszarów: 

Obszar 1.  Profilaktyka i edukacja społeczna. 

Obszar 2.  Zapewnienie kompleksowej pomocy rodzinom, w których występuje przemoc. 

Obszar 3.  Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących 

działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Puławach. 

 

Obszar 1:  

Profilaktyka i edukacja społeczna. 

A)    Poszerzanie wiedzy mieszkańców Puław na temat zjawiska przemocy w rodzinie: 

 rozpowszechnianie ulotek informacyjnych i plakatów kierowanych do: 

 dorosłych mieszkańców Puław, zawierających podstawową wiedzę                

o zjawisku przemocy w rodzinie, ze wskazaniem instytucji świadczących 

pomoc osobom dotkniętym przemocą, 

 osób stosujących przemoc, w tym objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

B)  Zorganizowanie kampanii społecznej „Moje szczęście w Twoich rękach”.  

Kampania została przygotowana z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego,  

we współpracy z Urzędem Miasta w Puławach oraz Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Puławach. Jej głównym celem jest poprawa efektywności systemu przeciwdziałania 

przemocy wobec małych dzieci w naszym mieście. Kampania jest adresowana do 

mieszkańców Puław, w tym rodziców małych dzieci, przedstawicieli służb i instytucji 

pracujących z dziećmi, zwłaszcza żłobka i przedszkoli.  

Jej realizacja zaczęła się w 2018 r. i będzie kontynuowana w 2019 r. 

Dotychczasowe działania w ramach Kampanii: 

1. Inauguracja Kampanii w dniu 15 września 2018 r. na Marinie Puławy, 

podczas Festynu sportowo-rekreacyjnego w ramach III Puławskiego Forum 

Profilaktycznego organizowanego przez Urząd Miasta w Puławach i Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Puławach.  

Podczas tej imprezy członkowie Zespołu rozpowszechniali materiały 

informacyjno – edukacyjne, w tym promujące Kampanię. 

2. Cykl spotów/wywiadów z członkami Zespołu emitowanych  

za pośrednictwem Puławskiej Telewizji Kablowej – LPU tv oraz na serwisie 

internetowym YouTube na kanale: LPU telewizja puławy, z udziałem członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego, na temat problemu przemocy w rodzinie zwłaszcza 

wobec dzieci oraz wsparcia instytucjonalnego dla osób i rodzin dotkniętych 

przemocą w rodzinie w naszym mieście. 

3. Opracowanie i zakup ulotek informacyjno-edukacyjnych dla rodziców 

młodszych dzieci oraz nauczycieli przedszkoli promujących kampanię                          

oraz dostarczających wiedzy na temat profilaktyki przemocy oraz procedury 

„Niebieskie Karty”. 

4. Przygotowanie i przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli przedszkoli          

i opiekunów żłobków, które miały na celu zbadanie efektywności istniejącego 

systemu przeciwdziałania przemocy oraz faktyczne potrzeby w tym zakresie osób 

pracujących z najmłodszymi dziećmi z terenu naszego miasta.  

 



 

C)   Aktualizowanie strony internetowej MOPS: 

 Na stronie internetowej MOPS w zakładce „Zespół Interdyscyplinarny”  

zamieszczane są informacje na temat działań służb w zakresie przeciwdziałania 

przemocy  w  rodzinie,  procedury  „Niebieskie  Karty”, podstawy prawne 

regulujące działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, dane 

teleadresowe  instytucji  z  terenu  miasta  Puławy  świadczących  pomoc  osobom  

doznającym przemocy w rodzinie, druki formularzy „Niebieska Karta”  

do pobrania.  

D)   Wspieranie działań w ramach projektu „Szansa na zmianę”,  

współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 

Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach, jednak Zespół 

aktywnie włączał się w jego realizację, był inicjatorem działań kierowanych do rodzin 

dotkniętych przemocą, zawartych w projekcie: 

 członkowie Zespołu byli zaangażowani w dystrybucję plakatów i ulotek 

promujących projekt, 

 członkowie Zespołu byli zaangażowani w rekrutację uczestników projektu tj. osób 

doznających przemocy i stosujących przemoc oraz przedstawicieli służb 

zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. 

 

Obszar 2:  

Zapewnienie kompleksowej pomocy członkom rodzin, w których występuje 

przemoc. 

A)  Działania w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie             

w indywidualnych przypadkach Zespół podejmował interwencję w rodzinie w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” tworząc grupy robocze.  

Działania grup roboczych w konkretnych rodzinach obejmowały m.in.:  

 Diagnozę sytuacji rodzinnej. 

 Opracowanie i realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia  

            przemocy w rodzinie (pomoc osobie/osobom doznającym przemocy oraz propozycję   

            działań naprawczych osobie stosującej przemoc). 

 

 Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy. 

 Dokumentowanie działań podejmowanych przez członków grup roboczych.  

 Wnioskowanie o wszczęcie dalszego postępowania przez sąd, prokuraturę lub Miejską 

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

             

W roku 2018 do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 213 formularzy „Niebieska Karta A”,     

z których 150 stanowiło wszczęte procedury, a 63 było kolejnymi formularzami 

sporządzonymi w ramach już toczącej się procedury. 

Były one sporządzone przez przedstawicieli podmiotów wymienionych w ustawie                    

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie: 

 Policję - 178 

 jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 28 



 oświatę – 4 

 ochronę zdrowia – 2 

 Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 1 

W 2018 roku zostało powołanych 149 grup roboczych w celu udzielenia pomocy 

konkretnym rodzinom. Skład grup roboczych był dostosowywany do skali problemów             

i potrzeb danej rodziny. Łącznie uczestniczyło w nich 113 osób. 

 przedstawiciele MOPS (31 osób) – powołani do 149 grup roboczych, 

 przedstawiciele KPP (7 osób) – powołani do 149 grup roboczych, 

 przedstawiciele MKRPA (11 osób) – powołani do 108 grup roboczych,  

 przedstawiciele oświaty (43 osoby) – powołani do 73 grup roboczych,  

 przedstawiciele sądu (14 osób) – powołani do 31 grup roboczych,  

 przedstawiciele ochrony zdrowia (4 osoby) – powołani do 4 grup roboczych, 

 przedstawiciele PCPR (1 osoba) – powołana do 2 grup roboczych, 

 przedstawiciele Stowarzyszenia MONAR (1 osoba) – powołana do 1 grupy roboczej, 

 Puławskie Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia Psychicznego (1 osoba) – powołana do  

1 grupy roboczej. 

Grupy robocze spotkały się 686 razy. 

W 104 sprawach została podjęta decyzja o zakończeniu procedury w związku z ustaniem 

przemocy w rodzinie, uzasadnionym przypuszczeniem o zaprzestaniu dalszego stosowania 

przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy.  

W 55 przypadkach zakończono procedurę, rozstrzygając o braku zasadności 

podejmowania działań. 

 

W ramach procedury „Niebieskie Karty” zostały podjęte działania instytucjonalne tj: 

 zawiadomienie prokuratury –  14 spraw, 

 skierowanie wniosku do Sądu – 36 spraw, 

 skierowanie wniosku do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w  Puławach – 44 sprawy. 

Ponadto zostało podjętych szereg działań wobec osób doznających przemocy oraz 

stosujących przemoc i członków ich rodzin m.in. w formie: 

 udzielenia pomocy finansowej zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, 

 wsparcia psychologicznego, 

 wsparcia pedagogicznego, 

 pomocy prawnej, 

 kierowania do udziału w grupie wsparcia dla kobiet doznających przemocy, 

 kierowania do różnych form wsparcia psychologicznego dla osób stosujących    

     przemoc. 

Powyższe działania w wielu wypadkach przyczyniły się do poprawy sytuacji rodzin w tym 

wychowywanych w nich dzieci. 

Ponadto: 

 Zespół ściśle współpracował z grupami roboczymi. Z przewodniczącą konsultowane 

były wszystkie sprawy, natomiast z całym Zespołem najtrudniejsze przypadki             

w ramach procedury „Niebieskie Karty”.  

 Zespół poddawał analizie zgłaszane trudności, problemy związane z realizacją 

procedury „Niebieskie Karty”, pracą grup roboczych oraz proponował nowe 



rozwiązania mające na celu usprawnianie obowiązujących procedur i dostosowanie 

ich do aktualnych potrzeb. 

B) Grupy wsparcia dla osób doznających przemocy i stosujących przemoc                       

prowadzone z inicjatywy Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach przyznanego budżetu         

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. 

 Grupa wsparcia dla kobiet doznających przemocy.  
Spotkania odbywały się z częstotliwością co 2 tygodnie, w siedzibie MOPS.               

W okresie styczeń-lipiec 2018 r. odbyło się 13 spotkań, w których uczestniczyło 

łącznie 13 kobiet. Od miesiąca sierpnia do grudnia 2018 r. grupa wsparcia działała       

w ramach projektu „Szansa na zmianę”. 

Łącznie w ciągu całego roku tą formą wsparcia było objętych 19 osób. 

 Grupowe wsparcie psychologiczne dla osób stosujących przemoc. 

Zajęcia odbywały się w siedzibie MOPS w okresie styczeń-grudzień 2018 r.                 

z jednomiesięczną przerwą wakacyjną, w wymiarze dwóch spotkań w miesiącu, 

trwających po 2,5 godziny. Grupa miała charakter otwarty, uczestniczyło w niej 

łącznie 15 mężczyzn.  

C)  Osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie otrzymały kompleksowe wsparcie 

w ramach realizowanego przez MOPS projektu „Szansa na zmianę”,                       

którego koordynatorem była przewodnicząca Zespołu – Anna Górzyńska. Dzięki dotacji 

MRPiPS oraz środkom własnym miasta Puławy możliwa była realizacja następujących 

działań: 

I. Działania skierowane do osób doznających przemocy: 

1. Grupa wsparcia – w miesiącach sierpień-grudzień 2018 r. w 10-ciu spotkaniach 

uczestniczyło 12 kobiet. 

2. Terapia indywidualna dla osób doznających przemocy. Terapię ukończyło 12 osób. 

Została zrealizowana w okresie wrzesień-listopad 2018 r., średnio po 4 godziny w miesiącu 

dla każdej uczestniczki, zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. 

3. Pogadanki z prawnikiem i mediatorem zostały przeprowadzone w miesiącach wrzesień        

i listopad 2018 r. Każde spotkanie trwało 3 godziny. Dodatkowo osoby zainteresowane mogły 

skorzystać z indywidualnych konsultacji z prawnikiem. Łącznie z tej formy wsparcia 

skorzystało 17 osób. 

4. Trening umiejętności wychowawczych odbył się w listopadzie 2018 r. w wymiarze  

16 godzin dydaktycznych. Uczestniczyło w nim 12 kobiet wychowujących dzieci, 

wyłonionych zarówno z grupy wsparcia, jak również objętych procedurą „Niebieskie Karty”. 

5.  Trening antystresowy i relaksacyjny odbył się we wrześniu 2018 r. w wymiarze  

16 godzin. Zostało nim objętych 16 osób – zarówno uczestniczek grupy wsparcia, jak również 

innych uczestniczek projektu, które potrzebowały wsparcia w tym zakresie.  

 



II. Działania skierowane do osób stosujących przemoc: 

1. Indywidualne oddziaływania psychologiczne – zrealizowane w miesiącach wrzesień – 

listopad 2018 r. w wymiarze do 2 godzin w miesiącu dla każdego uczestnika projektu, 

zgodnie z indywidualnym zapotrzebowaniem. Tą formą wsparcia zostało objętych  

11 mężczyzn. 

2. Trening zastępowania agresji „ART” – został przeprowadzony w miesiącu październiku 

2018 r. Wzięło w nim udział 10 mężczyzn. Wymiar szkolenia wyniósł 35 godzin. 

Obszar 3:  

Zwiększenie kompetencji zawodowych pracowników służb i instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w Puławach. 

A) Szkolenia dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w ramach projektu „Szansa na zmianę”, w których łącznie uczestniczyło 30 osób. 

1.  „Techniki radzenia sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym”. 

W miesiącu listopadzie 2018 r. odbyło się szkolenie dla przedstawicieli służb i instytucji 

działających w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie w naszym mieście, 

pracujących zarówno z osobami doznającymi, jak i stosującymi przemoc w wymiarze  

16 godzin. Wzięło w nim udział 15 osób reprezentujących różne podmioty i instytucje 

zajmujące się problematyką przemocy w rodzinie.  

 

2. „Dialog motywujący w pracy z klientami uwikłanymi w przemoc”. 

Również w miesiącu listopadzie 2018 r. odbyło się drugie szkolenie dla 15 przedstawicieli 

instytucji i podmiotów zajmujących się problemem przemocy w rodzinie. Wymiar szkolenia 

wyniósł 50 godzin. 

B) Edukacja członków grup roboczych w ramach indywidualnych spotkań prowadzonych 

przez przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

 

 

 

Sporządziła 

Anna Górzyńska 
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

w Puławach 

 


