
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 
GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR

PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2021 – 2030
ZA ROK 2021

Program został  przyjęty  Uchwałą Nr  XXXI/401/2021 Rady Miejskiej  w Jaworznie z  dnia 22 kwietnia 2021 r.
w  sprawie  Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie
w Jaworznie na lata 2021 – 2030.

Realizatorami programu były następujące jednostki:

1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworznie.
3. Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie.
4. Komenda Miejska Policji w Jaworznie.
5. Prokuratura Rejonowa w Jaworznie.
6. Sad Rejonowy w Jaworznie – Sądowa Służba Kuratorska przy Sądzie Rejonowym w Jaworznie.
7. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jaworznie.
8. Straż Miejska w Jaworznie.
9. Ognisko Wychowawcze w Jaworznie.
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Jaworznie.
11. Wydział Zdrowia Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
12. Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
13. Wydział Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miejskiego w Jaworznie.
14. Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze w Jaworznie.
15. Przedstawiciele placówek oświatowych.
16. Przedstawiciele placówek ochrony zdrowia.
17. Organizacje pozarządowe i kościelne.

Harmonogram wykonanych zadań

L. P. ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI
OBSZAR I. PROFILAKTYKA I EDUKACJA SPOŁECZNA

1. Badanie zjawiska przemocy na 
terenie miasta.

Informacje na temat zjawiska przemocy pochodzą z bieżącej
analizy  działań  w  ramach  procedury  Niebieskie  Karty
prowadzonych  przez  Zespół  Interdyscyplinarny.  W  ocenie
zjawiska przemocy korzystamy również z Wyników badań: EU
– CONSULT dla Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej –
„Ogólnopolska  diagnoza  infrastruktury  wsparcia  osób
doznających  przemocy  oraz  ocena  efektywności  
i skuteczności stosowanych form pomocy” (2017 r.).

2. Organizowanie i współuczestnictwo 
w kampaniach społecznych 
ogólnopolskich i lokalnych na rzecz 
uwrażliwiania i podnoszenia 
świadomości społeczności lokalnej 
nt: zjawiska przemocy w rodzinie
i możliwości jego przeciwdziałania 
oraz promowania wartości rodziny 
wolnej od przemocy.

Instytucje  uczestniczące  w  programie  angażowały  się
w kampanie społeczne na rzecz przeciwdziałania przemocy.
W bieżącym roku kampanie były poświęcone między innymi
zagrożeniom związanym z Cyberprzemocą. Policjanci w celu
możliwości  kontaktu  z  młodzieżą  w  obecnych  czasach
pandemii  korzystali  z  rozmów  online  organizując  w  marcu
2021  r.  pogadanki  z  uczniami  szkół  podstawowych
nt. cyberprzemocy, hejtu, nieodpowiednich zachowań w sieci
oraz dostępu do materiałów przemocowych. Ogółem w 2021
roku funkcjonariusze przeprowadzili z uczniami szkół z terenu
Jaworzna  14  spotkań.  W  ramach  ogólnopolskiej  akcji
Tygodnia  Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem
funkcjonariusze  informowali  mieszkańców  o  dyżurach
placówek  świadczących  pomoc  osobom  pokrzywdzonym.
Ośrodek  Interwencji  Kryzysowej  w  Jaworznie  w  ramach
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kampanii  Jaworzno  mówi  STOP  CYBERPRZEMOCY
uczestniczyło łącznie 1010 osób. Zrealizowano  następujące
zajęcia profilaktyczno – edukacyjne: Ile jestem wart, zły dotyk,
cyfrowe  życie,  bezpieczeństwo  w  sieci,  zamiast  hejtu,  best
friends – przyjaźń zamiast hejtu.  
Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Jaworznie
organizowała  zajęcia  edukacyjno  –  profilaktyczne  oraz
kampanie lokalne w formie warsztatów, prelekcji,  konsultacji,
w których wzięło udział łącznie 149 osób w tym: 73 uczniów
i 76 dzieci.  W okresie od marca 2021 r. do grudnia 2021 r.
w  Poradni  Psychologiczno  –  Pedagogicznej  funkcjonował
telefon  zaufania,  w  ramach  którego  udzielono  porad
2 osobom.
Szkoły i przedszkola w naszym mieście prowadziły działania
w  ramach  własnych  i  ogólnopolskich  programów
profilaktycznych i edukacyjnych,  ogólnopolskich kampaniach
społecznych,  szkoleń,  informacji,  projektów,  konferencji,
szkoleń,  webinariów  na  rzecz  uwrażliwienia  i  podnoszenia
świadomości lokalnej na temat zjawiska przemocy w rodzinie
i  możliwości  jej  przeciwdziałania  oraz  promowania  wartości
rodziny wolnej od przemocy.

3. Nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie.

Osoby doświadczające przemocy w rodzinie będące w trudnej
sytuacji  otrzymują  wsparcie  w  postaci  żywności  lub  ubrań
z Kościołów  lub  związków wyznaniowych  z  terenu naszego
miasta,  są  to  m.in.  stowarzyszenia  charytatywne  działające
przy  kościołach  katolickich  w  Jaworznie,  Kościół
Zielonoświątkowy,  Adwentyści  Dnia  Siódmego.  W  2021  r.
Fundacja Rozwoju „PATRIA” na podstawie realizacji zadania
z  Funduszu  Sprawiedliwości  –  udzielała  pomocy  osobom
pokrzywdzonym przestępstwem,  świadkom oraz  osobom im
najbliższym  w  zakresie  pomocy  prawnej,  w  tym
alternatywnych  metod  rozwiązywania  konfliktów,  pokrywania
kosztów związanych z psychoterapią, pomocą psychiatryczną
lub  psychologiczną,  organizowania  i  finansowanie  szkoleń
i  kursów  podnoszących  kwalifikacje  zawodowe  oraz
pokrywania kosztów egzaminów potwierdzających kwalifikacje
zawodowe,  pokrywania  kosztów czasowego zakwaterowania
lub  udzielania  schronienia,  finansowania  okresowych  dopłat
do  bieżących  zobowiązań  czynszowych  i  opłat  za  energię
cieplną,  energię  elektryczną,  gaz,  wodę,  opał,  odbiór
nieczystości  stałych i płynnych za lokal  mieszkalny lub dom
jednorodzinny,  do  którego  osoba  uprawniona  posiada  tytuł
prawny, proporcjonalnie do liczby osób stale zamieszkujących
w  tym  lokalu  lub  domu,  pokrywania  kosztów  żywności  lub
bonów żywnościowych, pokrywania kosztów zakupu odzieży,
bielizny,  obuwia,  środków  czystości  i  higieny  osobistej,
pomocy  udzielanej  przez  osobę  pierwszego  kontaktu.
W naszym mieście Lokalny Punkt Pomocy znajdował  się przy
ul.  Rzemieślniczej  7,  i  udzielał  wsparcia  w  każdą  sobotę
9.00 – 13.00.

4. Utworzenie ogólnodostępnej bazy 
teleadresowej dla osób dotkniętych 
przemocą – działania informacyjne.

Lokalny Informator  „Zatrzymać przemoc w rodzinie”  zawiera
podstawowe informacje  na  temat  przemocy w rodzinie oraz
wkładkę  informacyjną  z  miejscami  pomocy  dla  osób
doświadczających przemocy w rodzinie. Informatory trafiły do
rąk  służb  i  instytucji  świadczących  pomoc  w tym obszarze.

2



Ośrodek Interwencji  Kryzysowej,  jako placówka pomagająca
osobom  doświadczającym  przemocy  w  rodzinie  jest
umieszczona  w  Ogólnopolskiej  Bazie  „Niebieska  Linia”.
Ponadto,  informacje  na  temat  miejsc  pomocy  dla  osób
doświadczających  przemocy  w  rodzinie  każdorazowo  są
umieszczane  na  plakatach  i  ulotkach  informacyjnych,  które
mieszkańcy  otrzymują  podczas  prowadzonych  w  mieście
kampanii i akcji profilaktycznych.

5. Edukacja dzieci i młodzieży
w obszarze rozwiązywania 
konfliktów bez przemocy.

Edukacja  dzieci  i  młodzieży  prowadzona  jest  w  naszym
mieście  głównie  w  placówkach  oświatowych  – szkołach
i  przedszkolach,  które  działają  w  oparciu  o  programy
profilaktyczne i wychowawcze zatwierdzone przez Dyrektorów
Szkół  i  Przedszkoli  oraz  Rady  Rodziców.  Instytucje
wspierające  działania  szkół  to  przede  wszystkim  Poradnia
Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Jaworznie,  Ośrodek
Interwencji Kryzysowej. W Powiatowej Placówce Opiekuńczo
– Wychowawczej  i  Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej
„Dobry Dom”, a także w Ognisku Wychowawczym programy
dla  dzieci  i  młodzieży  w obszarze  rozwiązywania  konfliktów
bez  przemocy  są  prowadzone  dla  wychowanków  tych
placówek przez ich wychowawców. W roku 2021 ze względu
na panujące obostrzenia w związku z pandemią COVID – 19
ograniczone były możliwości organizowania zajęć grupowych.
W  Ośrodku  Interwencji  Kryzysowej  w  Jaworznie  w  ramach
działań  świetlicy  „Cichy  Kącik”  przeprowadzono  29  spotkań
profilaktycznych  dla  dzieci  i  młodzieży  zwiększających
umiejętności  dzieci  w obszarze  radzenia  sobie z  przemocą,
konfliktów rówieśniczych, stresu dla 154 dzieci i młodzieży.
W  2021  roku  pedagodzy  szkolni  i  przedszkolni  prowadzili
zajęcia edukacyjne w obszarze rozwiązywania konfliktów bez
przemocy, radzenia sobie ze stresem, tolerancji wobec innych
czy  zagrożeń  związanych  z  internetem,  w  których
uczestniczyły  dzieci  z  przedszkoli,  uczniowie  szkół
podstawowych  i  ponadpodstawowych  m.  in.:  przedszkola  –
kodeks  przedszkolaka,  zasady  dobrego  zachowania,
pogadanki  nt.  zgodnej  zabawy  i  pracy  w  grupach,
rozwiązywania  konfliktów  bez  przemocy,  „Bezpieczne
Przedszkole”, „Rodzina to mój mały świat”; szkoły podstawowe
– warsztaty, programy własne, lokalne i ogólnopolskie, debaty;
szkoły  ponadpodstawowe  –  wyjazd  integracyjny,  program
„Budowanie relacji”,  „Komunikacja bez przemocy”,  „Mediacje
w szkole – Szkoła Pozytywnego Myślenia”.
Pracownicy  Poradni  Psychologiczno  – Pedagogicznej
przeprowadzili  zajęcia  warsztatowe  w  trzech  szkołach
podstawowych  w  klasach  II  i  III  pn.  „Wyspa  szacunku”.
Ponadto zorganizowali warsztaty dla klas 8 pn. „Dojrzewanie
może być bezpieczne”.
Funkcjonariusze  Komendy  Miejskiej  Policji  w  Jaworznie
przeprowadzili  pogadanki  z  uczniami  jaworznickich  szkół
nt.  przeciwdziałania  agresji  rówieśniczej,  ochronie  przed
przemocą oraz odpowiedzialności  nieletnich za dokonywanie
czynów karalnych. W listopadzie 2021 r. w ramach współpracy
z  pełnomocnikiem  Komendanta  Wojewódzkiego  Policji
w  Katowicach  ds.  ochrony  Praw  Człowieka  odbyło  się
spotkanie z uczniami z ILO w Jaworznie, na którym poruszono
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tematy  związane  z  mową  nienawiści,  skalą  zjawiska  oraz
konsekwencjami  dla  dzieci  i  młodzieży  w  wieku  szkolnym.
Ponadto  przeprowadzono  cykl  prelekcji  online  z  uczniami
szkół  podstawowych  poruszając  tematy:  mowy  nienawiści,
przemocy  rówieśniczej  oraz  jak  ustrzec  się  przed  tymi
zagrożeniami.

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych 
poszerzających świadomość
i umiejętności sposobów radzenia 
sobie ze stresem i zachowaniami 
agresywnymi.

Podczas  realizacji  programów  i  zajęć  opisanych  w  punkcie
5 niniejszego sprawozdania  prowadzono   zajęcia  dla  dzieci
i  młodzieży  w  Przedszkolach,  Szkołach  Podstawowych,
i  Szkołach  Ponadpodstawowych,  a  także  Powiatowej
Placówce  Opiekuńczo  –  Wychowawczej  i  Placówce
Opiekuńczo  –  Wychowawczej  „Dobry  Dom”  czy  w  Ognisku
Wychowawczym.  Wychowawcy  i  pedagodzy  realizowali
w każdej  klasie,  głównie  w ramach  godzin  wychowawczych
w  szkole  zajęcia  poszerzające  świadomość  i  umiejętności
radzenia sobie ze stresem i zachowaniami agresywnymi.

7. Prowadzenie działań edukacyjnych 
oraz profilaktycznych 
zwiększających kompetencje
i umiejętności rodzicielskie
i wychowawcze.

W roku 2021 w formie warsztatów stacjonarnych oraz online
prowadzono działania edukacyjne zwiększające kompetencje
 i  umiejętności  rodzicielskie. Ośrodek Interwencji  Kryzysowej
prowadził  działania  dla  rodziców dzieci  uczęszczających  do
Świetlicy  „Cichy Kącik”  – 28 spotkań tematycznych  dla 103
rodziców.
Poradnia  Psychologiczno  –  Pedagogiczna  w  Jaworznie
prowadziła dla rodziców warsztaty: „Szkoła dla rodziców” – 3
edycje po 10 spotkań, „O trudnym okresie dojrzewania” – 5
rodziców,  prelekcje  „Rozmawiać  o  zagrożeniach  czy  z  nimi
walczyć?” – 8 rodziców, „Rodzinne drogowskazy” – 1 edycja –
4 spotkania (20 rodziców).
Prowadzono  również  porady  zwiększające  kompetencje
rodzicielskie  i  wychowawcze w formie  indywidualnej.  Szkoły
i  przedszkola  również  prowadziły  działania  edukacyjne  dla
rodziców,  zwiększające  kompetencje  rodzicielskie
i  wychowawcze  w  trakcie  spotkań  zwanych  pedagogizacją
rodziców  za  pomocą  platformy  LIBRUS,  filmów
instruktażowych, spotkań online.

8. Edukacja i uwrażliwienie 
społeczności lokalnej w kierunku 
rozpoznawania i reagowania na 
sytuacje przemocy w rodzinie.

Edukacja  osób  w kierunku  rozpoznawania  i  reagowania  na
sytuacje przemocy w rodzinie odbywa się na bieżąco w trakcie
działań  służb  (pracownicy  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej,  Ośrodka Interwencji  Kryzysowej,  Policji,  Sądu –
kuratorzy,  służby  zdrowia,  Gminnej  Komisji  Rozwiązywania
Problemów  Alkoholowych),  a  także  podczas  prowadzonych
projektów.  W  instytucjach  realizujących  zadania  Gminnego
Programu Przeciwdziałania  Przemocy w Rodzinie i  Ochrony
Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  rozmieszczone  są  materiały
informacyjne  w  postaci  plakatów,  ulotek,  informatorów  dla
mieszkańców  miasta  z  informacją  o  miejscach  pomocy  dla
osób  doświadczających  przemocy  domowej.  Ośrodek
Interwencji  Kryzysowej  w  Jaworznie  prowadzi  pomoc
specjalistyczną  oraz   poradnictwo  e  –  mail  pod  adresem
oik@oik.jaworzno.pl.  oraz  Zespół  Interdyscyplinarny
ds.  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  pod  adresem
przemoc@mops.jaworzno.pl.  Ponadto Przewodnicząca
Zespołu  Interdyscyplinarnego  pełniła  dyżury  informacyjne
w  Miejskim  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  –
Dziale  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie,  przy
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ul.  Jagiellońskiej  9,  w każdy czwartek od 12 – 16 dla osób
doświadczających  przemocy  oraz  pracowników  instytucji
realizujących procedurę. W 2021 r. przyjęła łącznie 21 osób
objętych  procedurą  NK  oraz  osób,  które  trafiły  bez  NK
w celach informacyjnych np. pracownicy oświaty.
Dzięki  prowadzonym  działaniom  edukacyjnym  możliwa  jest
identyfikacja  osób  zagrożonych  lub  będących  ofiarami
przemocy.  Identyfikowanie  osób  zagrożonych  przemocą
w  rodzinie  odbywa  się  na  podstawie  zgłoszeń  osobistych,
telefonicznych  lub  mailowych  rejestrowanych  przez  służby:
Policja,  Straż  Miejska,  MOPS,  Ośrodek  Interwencji
Kryzysowej, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna. Osoby
zgłaszające  to  najczęściej  osoby  dotknięte  przemocą
w rodzinie lub świadkowie przemocy, sprawdzane są również
zgłoszenia anonimowe. 
W  2021  roku  liczba  podjętych  interwencji  wobec  ofiar
przemocy w rodzinie wynosiło 766.

OBSZAR II. OCHRONA I POMOC OSOBOM DOTKNIĘTYM PRZEMOCĄ W RODZINIE
1. Analiza potrzeb i zasobów miasta

w obszarze przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie oraz 
usprawnianie systemu i jego działań 
w tym obszarze.

Analiza zasobów miasta wskazuje, że obecnie funkcjonujący
system  jest  wystarczający  wobec  zgłaszanych  potrzeb
mieszkańców  miasta.  Zadania  na  bieżąco  realizowane  są
zgodnie z Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie na rok 2021.

2. Dostosowanie różnorodnych form 
wparcia dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie w zależności 
od zdiagnozowanych potrzeb.

W  roku  2021  osoby  doświadczające  przemocy  w  rodzinie,
korzystały z następujących form wsparcia:

 procedura Niebieskiej Karty,
 pomoc psychologiczno – pedagogiczna,
 pomoc e – mail,
 pomoc prawna,
 udzielenie  schronienia:  pobyt  w  Mieszkaniu

Chronionym,
 udzielenie pomocy socjalnej i materialnej ze względu

na przemoc w rodzinie,
 pomoc  edukacyjna,  profilaktyczna  dla  dorosłych

i  dzieci,  pomoc  edukacyjna,  profilaktyczna  dla
dorosłych i dzieci,

 program  korekcyjno  –  edukacyjny  „Trening
konstruktywnego  radzenia  sobie  ze  złością”  dla
sprawców  przemocy,  którego  celem  jest  redukcja
zachowań  przemocowych  u  sprawców  przemocy
oraz zmniejszenie występowania zjawiska przemocy
w rodzinie.

 Przedstawione formy działań w roku 2021 były dostosowane
do  aktualnie  występujących  problemów  i  odpowiadały  na
potrzeby mieszkańców w tym zakresie.  Wszystkie instytucje
zaangażowane  w  tworzenie  systemu  przeciwdziałania
przemocy  w  rodzinie  współpracowały  ze  sobą  przekazując
bieżące informacje.

3. Zwiększenie efektywności 
oddziaływań interdyscyplinarnych na
rzecz osób dotkniętych przemocą
w tym na ochronę ofiar przemocy.

Działania interdyscyplinarne na rzecz osób doświadczających
przemocy  są  prowadzone  w  ramach  realizacji  procedury
Niebieskie Karty.
W 2021 roku prowadzono procedurę Niebieskie Karty w 322
rodzinach.  Komenda  Miejska  Policji  założyła  233  procedur,
Ośrodek Interwencji Kryzysowej 17, Miejski Ośrodek Pomocy
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Społecznej 59, Oświata 8, Służba Zdrowia 4, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 1. Przeprowadzono
2061  spotkań  w  ramach  grup  roboczych.  Schronienie
w Mieszkaniu  Chronionym zapewniono 5  osobom dorosłym
i 8 dzieciom, którzy doświadczali przemocy domowej. Liczba
podjętych działań przez pracowników socjalnych wobec ofiar
przemocy w rodzinie wyniosła 488. 
W 2021  roku  domowych  interwencji  zgłoszonych  na  policję
było  3384,  9  nakazów  opuszczenia  mieszkania  wobec
sprawcy  przemocy,  1  tymczasowe  aresztowanie,
75  doprowadzeń  do  Izby  Wytrzeźwień  oraz  21  zatrzymań
w PDOZ. 
Prokuratura  Rejonowa w Jaworznie  w ramach  prowadzenia
spraw związanych z art. 207 KK – znęcanie w rodzinie w roku
2021  zarejestrowała 210 spraw, 55 spraw umorzono, w 101
sprawach  odmówiono  wszczęcia  postępowania
przygotowawczego, akt oskarżenia do sądu skierowano w 25
sprawach oraz 1 wniosek o warunkowe umorzenie sprawy.
Zastosowano środki  zapobiegawcze:  2 areszty  tymczasowe,
12 dozorów policyjnych,  1 poręczenie  majątkowe,  3 nakazy
opuszczenia  lokalu  mieszkalnego  zajmowanego  wspólnie
z pokrzywdzonym.
30  listopada  2020  roku  weszła  w  życie  ustawa  z  dnia  30
kwietnia 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 29 maja
2020  poz.  956),  zawierająca  nowe  uregulowania  prawne
dotyczące  prawa  policjanta  –  wobec  osób  cywilnych,
a  żołnierza  Żandarmerii  Wojskowej  –  wobec  żołnierzy
pełniących czynną służbę wojskową –  do zatrzymania oraz
wydania nakazu natychmiastowego opuszczenia wspólnie
zajmowanego  mieszkania  i  jego  bezpośredniego
otoczenia lub zakazu zbliżania się do mieszkania i  jego
bezpośredniego otoczenia. Nakaz i zakaz może być wydany
wobec  osoby  (żołnierza)  stosującej  przemoc  w  rodzinie
w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w  rodzinie,  stwarzającej  zagrożenie  dla  życia  lub  zdrowia
osoby dotkniętej tą przemocą.
W  związku  z  powyższym  z  dniem  30  listopada  2020  roku
weszła  w  życie  nowelizacja  ustawy  o  przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, której celem jest usprawnienie procedury
opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy w rodzinie
art. 11a ustawy.

4. Udzielanie pomocy osobom 
doświadczającym przemocy
w rodzinie.

W  roku  2021  osoby  doświadczające  przemocy  w  rodzinie
korzystały z następujących form wsparcia:

 pomoc psychologiczno – pedagogiczna – 77 osób,
 pomoc e – mail – 2 osoby,
 pomoc  prawna  –  osoby  korzystają  z  nieodpłatnej

pomocy  prawnej  finansowanej  ze  środków  Gminy
Miasta  Jaworzna.  Z  bezpłatnej  pomocy  prawnej
osoby  korzystały  również  w  Lokalnym  Punkcie
Pomocy  Osobom  Pokrzywdzonym  Przestępstwem
osobom  ich  najbliższym,  świadkom  i  osobom  im
najbliższym przy ul. Rzemieślniczej 7 w Jaworznie,

 zapewnienie  schronienia:  pobyt  w  Mieszkaniu
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Chronionym – 4  kobiet, 7 dzieci,
 udzielenie pomocy socjalnej i materialnej ze względu

na przemoc w rodzinie przez pracowników MOPS –
301 osób. Łącznie w rodzinach tych było 996 osób.

 pomoc  edukacyjna,  profilaktyczna  dla  dorosłych
i dzieci: z zajęć profilaktycznych dla dzieci i młodzieży
skorzystało  154  osób,  z  zajęć  profilaktyczno  –
edukacyjnych dla dorosłych skorzystało – 116 osób
stacjonarnie oraz 74 osób online,

 program  korekcyjno  –  edukacyjny  dla  sprawców
przemocy – 36 osób skierowano, z czego: 19 osób
przerwało  program,  17  osób  ukończyło  program.
Odbyło się 39 spotkań grupowych oraz 36 spotkań
indywidualnych.

5. Rozwój oddziaływań pomocowych 
na rzecz wsparcia dla osób 
zagrożonych przemocą w rodzinie.

W ramach działań Ośrodka Interwencji Kryzysowej i Zespołu
Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania  Przemocy
w Rodzinie  uruchomione  są  adresy  mailowe,  poprzez  które
osoby mogą prosić o pomoc jeśli z różnych przyczyn nie są
w stanie skontaktować się z osobami pomagającymi  w inny
sposób. W 2021 roku skorzystały z takiej formy 2 osoby.

6. Nawiązanie współpracy
z organizacjami pozarządowymi
w zakresie pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie.

Baza  teleadresowa  podmiotów  oraz  organizacji
pozarządowych  świadczących  usługi  dla  osób  i  rodzin
dotkniętych  przemocą  w  rodzinie  dostępna  jest  na  stronie
Śląskiego  Urzędu  Wojewódzkiego  w  Katowicach  –  Wydział
Polityki  Społecznej  w  zakładce  przeciwdziałanie  przemocy
w rodzinie – informacje dla służb.

7. Zapewnienie bezpiecznego miejsca 
pobytu dla osób doświadczających 
przemocy w rodzinie.

Dla osób doświadczających przemocy w rodzinie bezpieczne
miejsce  pobytu  zapewnione  jest  w  formie  mieszkania
chronionego  prowadzonego  przez  Ośrodek  Interwencji
Kryzysowej  w  Jaworznie,  w  którym  schronienie  otrzymują
osoby dorosłe wraz z dziećmi.  
Uchwałą  Nr  XXXIII/436/2021  Rady  Miejskiej  w  Jaworznie
z dnia 24 czerwca 2021 r.  w sprawie zasad wynajmowania
lokali  wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Miasta Jaworzna wprowadzono zapis uwzględniający pomoc
w  zapewnieniu  schronienia  osobie  dotkniętej  przemocą
w  rodzinie,  która  nie  ma  tytułu  prawnego  do  lokalu
zajmowanego wspólnie ze sprawcą przemocy.
W  listopadzie  2020  weszła  w  życie  ustawa  o  nowelizacji
kodeksu postępowania  cywilnego  i  szeregu  innych  ustaw
(Dz. U. z 2020 r. poz. 956) na podstawie której Policja oraz
Żandarmeria  Wojskowa dysponuje  nowym  środkiem
reagowania  na  przemoc  domową  (i  spowodowane  nią
zagrożenie), jakim jest nakaz natychmiastowego opuszczenia
wspólnie  zajmowanego  mieszkania i  jego  bezpośredniego
otoczenia  lub  zakaz  zbliżania  się  do  mieszkania  i  jego
bezpośredniego  otoczenia.  Ma  on  zapewnić  możliwość
szybkiego  izolowania  osoby  dotkniętej  przemocą  od  osoby
stosującej przemoc, w sytuacjach gdy stwarza ona zagrożenie
dla życia lub zdrowia domowników.

8. Utworzenie przyjaznego pokoju 
przesłuchań dla osób dotkniętych 
przemocą w rodzinie.

Przyjazny pokój przesłuchań zlokalizowany jest w Komendzie
Miejskiej  Policji  w Jaworznie.  W roku 2021 przeprowadzono
tam  46  przesłuchań  dzieci  zgodnie  z  obowiązującym
procedurami.
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9. Monitoring działań pomocowych 
udzielanych osobom dotkniętym 
przemocą w rodzinie.

Monitoring  działań  pomocowych  prowadzony  jest  poprzez
kwartalne  spotkania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz
sprawozdawczość  –  roczne  sprawozdanie  z  Gminnego
Programu  Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 – 2030.

OBSZAR III: ODDZIAŁYWANIE NA OSOBY STOSUJĄCE PRZEMOC W RODZINIE
1. Upowszechnianie informacji

w lokalnym społeczeństwie na temat
działania i możliwości kierowania 
osób do uczestnictwa w programie 
korekcyjno – edukacyjnym dla osób 
stosujących przemoc w rodzinie.

Osoby stosujące przemoc w rodzinie uczestniczą w programie
korekcyjno – edukacyjnym w oparciu o:

a) podstawę  prawną  –  art.  72  §  1,  pkt  6  Kodeksu
Karnego, tj.: „zawieszając wykonanie kary, sąd może
zobowiązać  skazanego  do:  poddania  się  leczeniu,
w  szczególności  odwykowemu  lub
rehabilitacyjnemu,  albo  oddziaływaniom
terapeutycznym  lub  uczestnictwu  w  programach
korekcyjno – edukacyjnych”,

b) na wniosek lub zalecenie kuratora sądowego wśród
osób  skazanych  pozostających  w  okresie  próby
w  warunkach  wolnościowych  (warunkowe
zawieszenie  wykonania  kary,  warunkowe
przedterminowe  zwolnienie)  za  czyn  (-y)
z  art.  207  §  1  kk  (przemoc  domowa)  lub  inne
przestępstwo  przeciwko  rodzinie  z  rozpoznaniem
stosowania przemocy wobec najbliższych,

c) jako  uzupełnienie  terapii  leczenia  uzależnienia  od
alkoholu,  narkotyków  lub  innych  substancji
psychoaktywnych,

d) wszczętą  procedurę  Niebieskiej  Karty,  w  której  są
wskazanie  jako  osoby podejrzewane o stosowanie
przemocy w rodzinie,

e) dobrowolne  zgłoszenie  się  osoby  do  uczestnictwa
w programie.

Informację na temat możliwości kierowania osób do programu
posiadają  przedstawiciele  instytucji,  które  mają  możliwość
kierowania osób „z mocy sprawowanego przez siebie urzędu”,
a  także  otrzymują  ją  osoby  podejrzewane  o  stosowanie
przemocy objęte procedurą Niebieskiej Karty.

2. Opracowanie i realizacja działań 
programy korekcyjno – 
edukacyjnego dla sprawców 
przemocy w rodzinie.

Program Korekcyjno  – Edukacyjny dla Sprawców Przemocy
w Rodzinie  jest  modyfikowany  z  uwzględnieniem  informacji
wynikających z jego ewaluacji. Ilość godzin pracy na jednego
uczestnika  w  programie  wynosi  od  60  –  65  i  jest  zgodna
z wytycznymi do tworzenia modelowych programów. W roku
2021 odbyły się trzy edycje programu i uczestniczyło w nich
36 osób z czego cały program ukończyło 17 osób. Pozostałe
osoby przerwały program.

OBSZAR IV: PODNOSZENIE KOMPETENCJI SŁUŻB I PRZEDSTAWICIELI PODMIOTÓW 
REALIZUJĄCYCH DZIAŁANIA Z ZAKRESU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
1. Działalność Zespołu 

Interdyscyplinarnego.
W  2021  roku  odbyło  się  5  spotkań  Zespołu,  na  których
omawiano sprawy:
 monitoringu  działań  na  rzecz  zapobiegania  przemocy

w rodzinie prowadzonych w naszym mieście,
 bieżących problemów związanych z realizacją procedury

Niebieskie  Karty,  w  tym  szczegółowej  analizy  spraw
dotyczących działania grup roboczych w indywidualnych
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przypadkach,
 integrowania  i  koordynowania  działań  podmiotów,

mających  na  celu  przeciwdziałanie  zjawisku  przemocy
w rodzinie,  rozpowszechniania informacji  o instytucjach,
osobach  i  możliwościach  udzielania  pomocy
w środowisku lokalnym,

2. Podnoszenie kompetencji 
zawodowych w obszarze 
przeciwdziałania przemocy osób – 
przedstawicieli instytucji 
zaangażowanych w realizację 
Gminnego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021 –
2030.

W roku 2021 pracownicy  instytucji  zajmujących się  pomocą
ofiarom  przemocy  uczestniczyli  łącznie  w  1 szkoleniu,
w którym wzięły udział 3 osoby. Placówki oświatowe zapewniły
swoim  pracownikom  możliwość  uczestnictwa  w  76
szkoleniach, przeszkolono 232 pedagogów i wychowawców.

3. Wdrażanie systemu wsparcia dla 
osób pracujących bezpośrednio
z osobami dotkniętymi przemocą
w rodzinie w formie superwizji, 
coachingu, grup wsparcia.

W  2021  roku  system  wsparcia  dla  pracowników  w  postaci
superwizji  został  wdrożony  dla  pracowników  Ośrodka
Interwencji  Kryzysowej  w  Jaworznie,  Ogniska
Wychowawczego  oraz  pracowników Placówki  Opiekuńczo  –
Wychowawczej  w  Jaworznie.   Realizatorem  spotkań
superwizyjnych  był  Regionalny  Ośrodek  Metodyczno  –
Edukacyjny  „METIS”  w  Katowicach.  Łącznie  uczestniczyło
w nich 14 osób. 
Ponadto  2  osoby  z  Zespołu  Interdyscyplinarnego  oraz
26 pracowników oświaty wzięło udział w superwizjach.

KOORDYNATOR PROGRAMU
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