
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE ZA ROK 2021

I. SPRAWY OGÓLNE

1. DZIAŁANIA I ZADANIA OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Całokształt działań w zakresie interwencji kryzysowej obejmuje w szczególności zadania z zakresu:
1) interwencji kryzysowej w postaci:
a) specjalistycznej pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa socjalnego,
2) poradnictwa specjalistycznego w postaci:
a) pomocy psychologicznej,
b) poradnictwa prawnego,
c) poradnictwa rodzinnego,
3) udzielenia schronienia w formie pobytu w Mieszkaniu Chronionym prowadzonym przez Ośrodek dla osób
będących w sytuacji kryzysowej,
4) pomocy dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz ich rodzin w formie Punktu Informacyjno –
Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii,
5) realizacji programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie,
6) prowadzenia świetlicy socjoterapeutycznej.

2. KADRA

Zatrudnienie na dzień 31.12.2021 rok Liczba etatów Liczba zatrudnionych osób

Pracownicy, w tym: 17,5 18

Psycholodzy, pedagodzy, pracownik socjalny, wychowawcy,
opiekunki

12 12

3. WYDATKI

Źródło finansowania Wykonanie Udział w %

Wydatki ogółem, z tego: 1 248 144,25 zł 100%

Wydatki z budżetu gminy   935 991,63 zł 75%

Wydatki z budżetu państwa     30 456,00 zł 2%

Wydatki w ramach GKRPA   281 696,62 zł 23%

Zrealizowane dochody: 12 136,64 zł

4. SZKOLENIA

Rodzaj szkolenia  Liczba szkoleń Liczba pracowników

z zakresu pomocy specjalistycznej 2 15

z zakresu prawa pracy, finansów i administracji 3 3

Superwizja zewnętrzna 10 14
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5. PROBLEMATYKA ŚWIADCZENIOBIORCÓW

RODZAJE PROBLEMÓW PODMIOT KIERUJĄCY ŚWIADCZENIOBIORCÓW

Przemoc w rodzinie (dorośli, dzieci), Niebieskie Karty samorzutnie,  rodzina,  sąsiedzi,  znajomi,  Miejski
Ośrodek  Pomocy  Społecznej  –  pracownicy  socjalni,
asystenci  rodziny,  Komenda  Miejska  Policji,  Sąd  –
Wydział Rodzinny i Wydział  Karny – kuratorzy, Szkoły
–  psycholodzy  i  pedagodzy  szkolni,  Poradnia  Terapii
Uzależnienia  od  Alkoholu  i  Współuzależnienia
w Jaworznie, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna
w  Jaworznie,  Gminna  Komisja  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych,  Wydział  Zarządzania
Kryzysowego  i  Ochrony  Ludności  Urzędu  Miejskiego
w Jaworznie.

Uzależnienie (problematyka uzależnienia od alkoholu 
i środków psychoaktywnych,hazard, komputer)

Współuzależnienie (członkowie rodzin z problemem 
alkoholowym)

Problemy rodzinne (konflikty, problemy emocjonalne, 
zaburzenia emocjonalne dorosłych, dzieci i młodzieży, 
trudności wychowawcze, kryzysy rodzinne, etc.)

Zaburzenia psychiczne, bezrobocie, bezdomność.

II. POMOC SPECJALISTYCZNA

1. PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE

Realizacja poradnictwa specjalistycznego wynika przede wszystkim z zapisu w ustawie z dnia 12 marca 2004 r.
o pomocy społecznej, art.46:

1.Poradnictwo specjalistyczne,  w szczególności  prawne,  psychologiczne i  rodzinne,  jest  świadczone osobom
i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych,
bez względu na posiadany dochód.

2.Poradnictwo prawne realizuje się przez udzielanie informacji o obowiązujących przepisach z zakresu prawa
rodzinnego i opiekuńczego, zabezpieczenia społecznego, ochrony praw lokatorów.

3.Poradnictwo psychologiczne realizuje się przez procesy diagnozowania, profilaktyki i poradnictwa.

4.Poradnictwo  rodzinne  obejmuje  szeroko  rozumiane  problemy  funkcjonowania  rodziny  w  tym  problemy
wychowawcze w rodzinach naturalnych i zastępczych oraz problemy opieki nad osobą niepełnosprawną, a także
poradnictwo rodzinne.

Poradnictwo specjalistyczne i interwencja kryzysowa
DZIAŁANIA INDYWIDUALNE Liczba spotkań / porad Liczba osób

Psychologiczno – pedagogiczne 3 100 488

Poradnictwo mailowe 14 14

w tym: PRZEMOC                                                                                                               

Osoby doświadczające przemocy 370 77

Poradnictwo mailowe 2 2

GRUPY ROBOCZE w ramach procedury 
Niebieska Karta

Liczba spotkań grup roboczych z udziałem pracowników OIK

350

Niebieskie Karty – założone przez OIK 17

2. MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkanie Chronione dla osób znajdujących się w sytuacji kryzysowej w Jaworznie. Mieszkanie o pow. 100 m²,
składające się z 3 pokoi i odrębnie wyposażonej kuchni i łazienki, zapewnia schronienie w sytuacji kryzysowej
zwłaszcza w sytuacji  przemocy w rodzinie, samotnym kobietom w ciąży i  samotnym matkom z dziećmi, oraz
w sytuacji kryzysowej samotnym ojcom z dziećmi. 3 pokoje przeznaczone są dla matek lub ojców z dziećmi.
Pobyt w Mieszkaniu Chronionym przyznawany jest decyzją administracyjną Dyrektora OIK na czas określony do
3 miesięcy.
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Schronienie w 2021 r. Liczba osób Liczba osób z przemocy

kobiety 5 4

dzieci 8 7

mężczyźni 0 0

Łącznie: 13 11

W  2021  roku  4  rodziny  opuściły  Mieszkanie  Chronione,  w  tym  2  rodziny  z  uwagi  na  poprawę  stanu
bezpieczeństwa oraz usamodzielnienie się w środowisku.

3. ŚWIETLICA SOCJOTERAPEUTYCZNA

Pomoc i wsparcie dla dzieci, młodzieży oraz rodziców. Praca w grupie obejmuje pomoc w formie uczestnictwa
w zajęciach ogólnorozwojowych, profilaktycznych, socjoterapeutycznych, rekreacyjno – ruchowych.

Liczba dzieci w 2021 roku 51

4. GRUPOWE FORMY POMOCY DLA RODZIN, DZIECI, MŁODZIEŻY ORAZ OSÓB DOROSŁYCH

Poradnictwo, profilaktyka i działania grupowe:
a) zajęcia profilaktyczne dla dzieci i młodzieży

Temat zajęć profilaktyczno – edukacyjnych Liczba świadczeń /
spotkań

Ilość osób /
świadczeniobiorców

Przybij piątkę – zajęcia socjoterapeutyczne 21 25

Znajdź swoją przystań – zajęcia socjoterapeutyczne 21 26

Nasze zdrowie w naszych rękach 3 16

Rozkręcamy stawy i dobry humor mamy 20 28

Strefa komfortu 16 33

Trening uważności dla dzieci 4 20

X edycja Mistrza Sportu na Wesoła 1 12

Jesteśmy bezpieczni w domu i na drodze – prowadzony przez
Policję

1 7

Nie igraj z ogniem – prowadzony przez Straż Pożarną 1 17

Udane wakacje – na co uważać czego unikać? – prowadzony
przez Policję

1 17

Dzień bezpiecznego internetu 4 8

Best Friends - przyjaźń zamiast hejtu – gra profilaktyczna 4 53

Zły dotyk  - zajęcia profilaktyczne 2 40

Bezpieczeństwo w sieci – zajęcia profilaktyczne 2 35

Ogółem: 101 337

b) zajęcia profilaktyczne, edukacyjne dla dorosłych

Temat zajęć profilaktyczno – edukacyjnych Liczba świadczeń /
spotkań

Ilość osób /
świadczeniobiorców

Niezbędnik rodzica – warsztaty dla rodziców – online 2 edycje / 13 21

Akademia Dobrego Rodzica - stacjonarnie 1 edycja / 10 12
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Uważny Rodzic - online 2 21

Uważny Rodzic - stacjonarnie 2 17

Jak nie zwariować w Koronie? – online 1 32

Nauczyciel w kryzysie 1 30

Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysu w LO III 1 57

Ogółem: 30 190

c) kampania „Jaworzno mówi STOP CYBERPRZEMOCY”

Temat zajęć profilaktyczno – edukacyjnych Liczba świadczeń /
spotkań

Ilość osób /
świadczeniobiorców

Ile jestem wart 10 75

Zły dotyk 10 182

Cyfrowe życie 16 137

Bezpieczeństwo w sieci 16 209

Zamiast hejtu… 16 285

Best Friends – przyjaźń zamiast hejtu 16 122

Ogółem: 84 1 010

Zajęcia profilaktyczno -edukacyjne dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Jaworzna zostały sfinansowane przez
Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.

5. PUNKT INFORMACYJNO – KONSULTACYJNY DS. ZAPOBIEGANIA NARKOMANII

Działalność konsultacyjna Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego ds. Zapobiegania Narkomanii realizowana jest
poprzez:

1. Konsultacje  terapeutyczne,  które  polegają  przede  wszystkim  na  diagnozie  stopnia  uzależnienia
psychicznego i fizycznego oraz określeniu motywacji do leczenia zgłaszającej się osoby.

2. Motywowanie  do  podjęcia  odpowiedniego  dla  rodzaju  toksykomanii  leczenia  w  placówkach
terapeutycznych,  Ośrodkach  Terapii  Uzależnień  lub  też  oddziałach  detoksykacyjnych  osoby
uzależnionej.

3. Pracę z osobą nieuzależnioną, eksperymentującą ze środkami psychoaktywnymi w celu edukowania
w  zakresie  szkodliwości  środków  psychoaktywnych  oraz  motywowania  do  zaprzestania
eksperymentowania z tymi środkami.

4. Wsparcie w celu utrzymania abstynencji, w przypadku przebytego leczenia.
5. Wsparcie w celu utrzymania motywacji do leczenia w przypadku oczekiwania na miejsce w placówce

prowadzącej leczenie zamknięte.
6. Konsultacje  psychologiczne,  które  obejmują  spotkania  z  rodziną  osób  uzależnionych.  Wczesna

interwencja w przypadku pojawienia się w rodzinie problemu uzależnienia od środków psychoaktywnych
polega  na  wsparciu  psychologicznym  oraz  dostarczeniu  informacji  dotyczącej  specyfiki  uzależnień.
Proponowane są również wspólne ustalenia dotyczące metod postępowania rodziny w stosunku do
uzależnionych osób.

7. Konsultacje z osobami, które w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemem uzależnień.
8. Prowadzenie  zajęć  profilaktycznych  i  edukacyjnych dla  dzieci,  młodzieży  i  rodziców w  szkołach na

terenie Jaworzna. Konsultacje z pedagogami szkolnymi, współpraca w zakresie profilaktyki narkomanii
z poszczególnymi szkołami.

9. Prowadzenie konsultacji telefonicznych.
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Poradnictwo i działania indywidualne: Dyżur terapeuty uzależnień

Liczba wizyt / spotkań / konsultacji 293

Liczba rejestracji / osób 46

Poradnictwo i działania grupowe OIK:

Liczba działań / spotkań 0

Liczba osób objętych działaniami profilaktycznymi 0

6. PROGRAM KOREKCYJNO – EDUKACYJNY DLA SPRAWCÓW PRZEMOCY W RODZINIE

Celem nadrzędnym programu jest redukcja zachowań przemocowych u sprawców przemocy oraz zmniejszenie
występowania  zjawiska  przemocy  w  rodzinie.  Spotkania  odbywają  się  w  formie  indywidualnej  i  grupowej.
Program „Trening konstruktywnego radzenia sobie ze złością” w 2021 r.

Program Liczba osób

Skierowano do udziału w programie 36

Przerwały program 19

W programie po raz kolejny 0

Ukończyły program 17

Prowadzone zajęcia – spotkania porady Ilość świadczeń

Grupowe 39

Indywidualne 36

7.  LICZBA  ŚWIADCZENIOBIORCÓW  /  OSÓB  OBJĘTYCH  DZIAŁANIAMI  OŚRODKA  INTERWENCJI
KRYZYSOWEJ W JAWORZNIE W 2021 r.

Świadczeniobiorcy Ilość osób

Poradnictwo indywidualne 602

Uczestnicy zajęć grupowych 1 576

Łącznie świadczeniobiorców / osób 2 178

8. LICZBA ŚWIADCZEŃ W 2021 r.

Działania / świadczenia Ilość świadczeń

Przeprowadzone spotkania, porady indywidualne 3 779

Przeprowadzone spotkania grupowe 254

Łącznie spotkań / działań specjalistycznych 4 033

Niektóre osoby lub rodziny, korzystały kilkakrotnie z tego samego rodzaju świadczenia lub z innych działań.
W 2021 roku działania z zakresu pomocy specjalistycznej i profilaktyki były realizowane zgodnie z wytycznymi
dotyczącymi  pracy  z  uwzględnieniem  ograniczeń  związanych  z  trwającą  od  marca  2020  roku  pandemią
COVID – 19.

Jaworzno, luty 2022 r.
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