
ZARZĄDZENIE NR 37/2021 
BURMISTRZA BRZESZCZ 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 za rok 2020 

Na podstawie art.30 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020 poz.713 
z późn.zm.) w związku z uchwałą nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla 
gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 oraz  uchwałą nr IX/101/2019 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 
17 września 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 
30 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021. 

§ 1.  

Zatwierdzam raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 za rok 2020 stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Brzeszcz 
 
 

Radosław Szot 
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RAPORT Z REALIZACJI 
PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR 

PRZEMOCY DLA GMINY BRZESZCZE NA LATA 2016 – 2021 
ZA 2020 ROK 
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Podstawą opracowania raportu są zapisy Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 
i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016 – 2021 stanowiącego 
załącznik do uchwały Rady Miejskiej w Brzeszczach nr XXVI/193/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 
w sprawie przyjęcia przedmiotowego Programu. 

Intencją sporządzenia dokumentu jest weryfikacja zgodności realizacji Programu z wcześniej 
zatwierdzonymi założeniami i wytyczonymi w Programie celami. Systematyczne zbieranie 
i analizowanie danych ilościowych i jakościowych w zakresie prowadzonych działań w obrębie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie pozwala poznać zmiany w obrębie zjawiska. 

Jak wynika z poniżej prezentowanych tabel, osiągane wskaźniki w poszczególnych kierunkach 
działań oscylują na poziomie zakładanych w Programie wartości. 

Dynamika sytuacji społecznych, nieprzewidywanych zmian, bieżących potrzeb, oczekiwań 
i możliwości, generuje pewne odchylenia od założeń, niemniej jednak rekomenduje 
się, by podejmowany trud pracy nad profilaktyką zjawiska przemocy w rodzinie, reagowanie 
na  zaistniałą przemoc oraz łagodzenie skutków jej występowania były kontynuowane 
i dostosowywane do diagnozowanych na bieżąco potrzeb. 
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Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze na lata 2016 - 2021 
za rok 2020 

 
I. Diagnozowanie i monitorowanie przemocy w środowisku lokalnym 

 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2020 r. 

I.1 Opracowanie diagnozy przemocy 
w środowisku lokalnym w oparciu o 

analizę danych zastanych 

Liczba przeprowadzonych diagnoz 1 diagnoza powstała  na podstawie analizy danych statystycznych OPS, KP 
i ZI w 2015 r. 

 W 2019 r. przeprowadzono kolejną diagnozę zjawiska przemocy w gminie 
Brzeszcze, porównując rok 2015 z rokiem 2018.  

W 2020 r. nie przeprowadzono żadnej diagnozy dotyczącej zjawiska 
przemocy. 

I.2. Przeprowadzenie badań ankietowych 
wśród uczniów i osób zawodowo 

zajmujących się zjawiskiem przemocy 

Liczba przeprowadzonych badań W 2019 r. przeprowadzono badania ankietowe zarówno wśród uczniów 
jak i osób zawodowo lub społecznie zajmujących się zjawiskiem przemocy. 
Udział w badaniu wzięło 186 osób, w tym 142 uczniów i 44 osoby dorosłe. 

W 2020 r. nie prowadzono badań. 

I.3 Opracowanie i realizacja Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 

dla gminy Brzeszcze 

Liczba opracowanych  programów Program opracowano na lata 2016 – 2021 i przyjęto uchwałą Rady Miejskiej 
nr XXVI/193/2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. 

I.4 Cykliczny monitoring oraz ewaluacja 
gminnego programu przeciwdziałania 

przemocy 

Liczba opracowanych raportów W 2020 r. opracowano 1 raport 
z monitoringu przedmiotowego Programu za 2019 r. i przedłożono Radzie 

Miejskiej w Brzeszczach w formie zarządzenia Burmistrza nr 119/2020 
z dnia 4 listopada 2020 r. 

Raport za 2020 r. zostanie przedłożony Radzie Miejskiej w Brzeszczach 
w formie zarządzenia Burmistrza Brzeszcz w kwietniu 2021 r.  

 

II. Podnoszenie  poziomu wiedzy i świadomości społecznej wobec przemocy w rodzinie. 
 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2020 r. 

II.1 Upowszechnianie informacji i edukacji 
dla mieszkańców gminy w zakresie 

możliwości i form uzyskania pomocy 

Liczba przeprowadzonych kampanii 
 

W  2020 r. nie prowadzono kampanii dotyczącej przeciwdziałania przemocy. 
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w odniesieniu do zjawiska przemocy 
w rodzinie 

Liczba opracowanych i upowszechnionych 
materiałów informacyjnych: ulotki, plakaty 
 
 
 
Liczba materiałów informacyjnych 
 
 
 
 
 
Liczba artykułów na stronę internetową            

Dystrybucja 100 szt. ulotek zawierających informacje o formach wsparcia 
dla rodziny, w której ujęto dane o pomocy dla osób uwikłanych w przemoc 

(poradnictwo prawne, psychologiczne, socjalne dla osób doznających przemocy 
oraz program psychoterapeutyczny dla osób stosujących przemoc) 

 
Na stronie internetowej tut. Ośrodka zamieszczono uaktualnione dane dotyczące 

składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego, 
zamieszczono raport z monitoringu 

Programu Przeciwdziałania Przemocy 
i Ochrony Ofiar Przemocy za rok 2020 (https://ops.brzeszcze.pl/ 

w zakładce przeciwdziałanie przemocy). 
 

W 2020 r. opracowano i umieszczono na stronie internetowej tut. Ośrodka 
(zakładka przeciwdziałanie przemocy) artykuły dotyczące zjawiska przemocy. 

II.2  Opracowanie i realizacja zajęć 
edukacyjnych dla osób dotkniętych 

przemocą w rodzinie 

Liczba zajęć 
 Liczba osób uczestniczących w zajęciach 

 W 2020 r., z uwagi na ograniczenia wywołane epidemią COVID-19 zaplanowane 
zajęcia edukacyjne dla osób dotkniętych przemocą nie doszły do skutku. 

 

II.3 Prowadzenie poradnictwa służącego 
wzmacnianiu opiekuńczych 

i wychowawczych metod i kompetencji 
rodziców 

Liczba zajęć 
Liczba osób uczestniczących w zajęciach 

W 2020 r. W 2020 r., z uwagi na ograniczenia wywołane epidemią COVID-19 
nie odbyły się żadne zajęcia służące wzmacnianiu opiekuńczych 

i wychowawczych metod i kompetencji rodziców. 

II.4 Współpraca z kościołami, związkami 
wyznaniowymi w zakresie 

przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Liczba  podjętych inicjatyw 
 

Liczba osób, którym udzielono informacji dot. 
przeciwdziałania przemocy 

W 2020 r. nie podpisano porozumienia o współpracy na rzecz przeciwdziałania 
przemocy domowej. 

 
 

 

III. Podniesienie poziomu wiedzy osób zajmujących się zawodowo lub społecznie problematyką przemocy 
 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2020 r. 

III.1 Zapewnienie poradnictwa 
specjalistycznego dla osób zajmujących 

się zawodowo lub społecznie  

Liczba przeprowadzonych spotkań 
z ekspertem/doradcą 

 W 2020 r. nie zorganizowano superwizji pracy socjalnej, ponieważ nie było 
zapotrzebowania na powyższą formę pomocy. Ostania superwizja pracy socjalnej 

odbyła się 2019 r. 

Id: 46DDEA1F-0142-4C2C-9472-71E439233BC0. uchwalony Strona 4

https://ops.brzeszcze.pl/


5 
 

problematyką przemocy – realizacja 
superwizji 

 

III.2 Zapewnienie szkoleń z zakresu 
przeciwdziałania przemocy dla osób 

zajmujących się 
zawodowo lub społecznie problematyką 

przemocy 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 
 

1 szkolenie  czterogodzinne, zorganizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Brzeszczach; temat szkolenia: „Procedura Niebieskiej Karty w czasie 

epidemii”.    

 
IV. Zapewnienie kompleksowego systemu   wsparcia dla osób dotkniętych  kryzysem   oraz przemocą w rodzinie 

Lp. Kierunek/ 
przedsięwzięcie 

Wskaźnik realizacji Monitoring - stopień realizacji w 2020 r. 

IV.1 Realizacja wsparcia specjalistycznego 
dla osób w kryzysie poprzez pracę 

socjalną, mediacje 

Liczba osób w kryzysie objętych pracą socjalną 
 

Liczba osób w kryzysie objętych mediacjami 

 14 osób 
 

Brak mediacji w 2020 r. 

IV.2 Kontynuacja działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

Liczba posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego 
 

Liczba rodzin i osób objętych pomocą ZI 
 

Liczba wszczętych i zakończonych procedur 
„Niebieskie karty” 

 
 

 8 posiedzeń 
 
 

24 rodziny/ 81 osób 
 

24 Niebieskich kart, w tym: 
9 kontynuowanych z 2019 r. 

15 wszczętych procedur w 2020 r. 
Łącznie zakończonych w 2020 r. 15 procedur 

 
IV.3 

Realizacja specjalistycznego wsparcia 
dla osób dotkniętych przemocą w 

rodzinie 

 Liczba Punktów Wsparcia, Informacji dla osób 
dotkniętych przemocą 

 1 Punkt Wsparcia i Informacji dla Osób Uwikłanych w Przemoc w Ośrodku 
Pomocy Społecznej w Brzeszczach, w tym: 

prawnik - 7 osób/7 porad 
psycholog – 26 osób/26 spotkań 

pracownik socjalny - 33 osób/73 porady 
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IV.4 Opracowanie i realizacja programów: 
terapeutycznego i pomocy 

psychologicznej dla osób dotkniętych 
przemocą 

oraz 
psychologiczno-terapeutycznego 

dla osób stosujących przemoc 

Liczba programów 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba osób dotkniętych przemocą biorących 
udział w programie 

 
Liczba osób stosujących przemoc 

biorących udział w programie 

1 program psychoterapeutyczny dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie 
(Zarządzenie nr 16/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

z dnia 30 września 2016 r.) 
 

1 program psychoterapeutyczny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 
(Zarządzenie nr 17/2019 Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach 

z dnia 30 września 2016 r.) 
 
 

skorzystało 26 osób 
 
 

7 osób rozpoczęło uczestnictwo w programie, przy czym 6 osób ukończyło 
program, 

3 osoby kontynuują program po podpisaniu kontraktu, 
1 osoba zrezygnowała z udziału w programie i nie podpisała kontraktu 

IV.5 Umożliwienie dostępności 
do lokalnego telefonu interwencyjnego 

dla mieszkańców 

Liczba dostępnych telefonów 
 
 

Liczba rozmów i interwencji 

1 Gminna Infolinia dla Osób Uwikłanych w Przemoc (dyżury pracowników 
socjalnych codziennie, również w weekendy w godzinach 15.00-20.00) 

 
2 rozmowy,/ wynikiem czego była 1 interwencja 

Ogółem 15 interwencji  (bo każda NK jest działaniem interwencyjnym)   

IV.6 Zapewnienie bezpieczeństwa  
krzywdzonym dzieciom  w trybie 
art.12a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie 

Liczba opracowanych procedur 
 
 

Liczba dzieci odebranych  z rodziny w razie 
zagrożenia przemocą 

1 opracowana procedura dotycząca odebrania dziecka (art. 12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) 

Nie było konieczności odbierania dziecka w trybie art.12a ustawy 
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

IV.7 Zapewnienie bezpiecznego schronienia  
dla osób dotkniętych przemocą 

Liczba mieszkań interwencyjno - kryzysowych 
 

Liczba miejsc 
 

Liczba osób, które skorzystały ze schronienia 

1 mieszkanie interwencyjno-kryzysowe 
 

5 miejsc ( w tym 1 dla małego dziecka) 
 

Brak osób korzystających z schronienia 
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Raport z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w gminie Brzeszcze na lata 2016 – 2021 
za 2020 rok – WARTOŚCI LICZBOWE    

 
K1 Diagnozowanie i monitorowanie przemocy w środowisku lokalnym 

Przedsięwzięcie Wskaźnik Wartość bazowa Stopień realizacji 
 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Opracowanie diagnozy przemocy w środowisku 
lokalnym w oparciu o analizę danych zastanych 

Liczba przeprowadzonych diagnoz 2 1 X X 1 X  

Przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów 
i osób zawodowo zajmujących się zjawiskiem 

przemocy 

Liczba przeprowadzonych badań 2 1 X X 1 X  

Opracowanie i realizacja Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w rodzinie dla gminy Brzeszcze 

Liczba opracowanych programów 1 1 X X X X  

Cykliczny monitoring oraz ewaluacja gminnego 
programu przeciwdziałania przemocy 

Liczba opracowanych raportów 1 rocznie 1 1 1 1 1  

 
K2 Podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości społecznej wobec przemocy w rodzinie 

Przedsięwzięcie Wskaźnik Wartość 
kumulatywna 

Źródła weryfikacji 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
 
 
 

Upowszechnianie informacji i edukacji 
dla mieszkańców gminy w zakresie możliwości i 

form uzyskania pomocy w odniesieniu do zjawiska 
przemocy w rodzinie 

Liczba przeprowadzonych kampanii 
 

5 (1 rocznie) 0 0 0 0 0  

Liczba opracowanych 
i upowszechnionych materiałów 
informacyjnych: ulotki, plakaty 

 
Liczba materiałów informacyjnych 

 
 

Liczba artykułów na stronę internetową 

100 ulotek rocznie, 
10 plakatów 

 
1 wykaz instytucji 

wspierających 
 

1 artykuł na kwartał 
na stronę 

internetową 

 
60 

 
 

1 
 
 

12 
 

 
100 

 
 

1 
 
 

12 

 
160 

 
 

1 
 
 

12 
 
 

 
100 

 
 

1 
 
 

0 

 
100 

 
 

1 
 
 

2 

 
 
 
 
  

Liczba spotkań edukacyjnych 
dla mieszkańców 

4 rocznie 3 4 58 3 0  
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Opracowanie i realizacja zajęć edukacyjnych dla 
osób dotkniętych przemocą w rodzinie 

Liczba zajęć 1 rocznie - 1 1 0 0  

Liczba osób  uczestniczących w zajęciach 10 rocznie - 15 14 0 0  

Prowadzenie poradnictwa służącego wzmacnianiu 
opiekuńczych i wychowawczych metod 

i kompetencji rodziców 

Liczba zajęć 1 rocznie 48 5 5 1 0  

Liczba osób uczestniczących  w zajęciach 
 

8  rocznie 50 8 8 7 0  

 
Współpraca z kościołami, związkami wyznaniowymi 

w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 

Liczba podjętych inicjatyw 
 

1 rocznie 1 1 1 1 0  

Liczba osób, którym udzielono informacji 
dot. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

1 1 1 1 X 0  

 
K3 Podnoszenie poziomu wiedzy osób zajmujących się  zawodowo lub społecznie problematyką przemocy 

Nazwa działania 
 

Wskaźnik Wartość 
kumulatywna 

Źródła weryfikacji 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Zapewnienie poradnictwa specjalistycznego dla osób 
zajmujących się zawodowo lub społecznie  

problematyką przemocy – realizacja superwizji 
 

 
Liczba przeprowadzonych spotkań 

z ekspertem/doradcą 

 
1 rocznie 

 
3 

 
3 

 
- 

 
3 

 
0 

 

Zapewnienie szkoleń z zakresu przeciwdziałania 
przemocy dla osób zajmujących się zawodowo lub 

społecznie problematyką przemocy 

 
Liczba przeprowadzonych szkoleń 

  
2 rocznie 

 
5 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

 
K4 Zapewnienie kompleksowego systemu wsparcia dla osób dotkniętych kryzysem oraz przemocą w rodzinie 

Nazwa działania 
 

Wskaźnik Wartość 
kumulatywna 

 

Źródło weryfikacji 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 

 
Realizacja wsparcia specjalistycznego dla osób 

w kryzysie poprzez pracę socjalną, mediacje 

Liczba osób w kryzysie objętych pracą 
socjalną 

6 rocznie 42 53 42 49 33  

Liczba osób w kryzysie objęta 
mediacjami 

6 rocznie 5 5 5 5 0  

 
 

Kontynuacja działalności 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

Liczba posiedzeń Zespołu 
 

10 rocznie 10 10 10 10 8  

Liczba rodzin i osób objętych pomocą 
Zespołu 

 

20 rodzin rocznie 
60 osób 

20/ 
64 

27/ 
83 

29/ 
64 

34/ 
110 

24/ 
81 

 

Liczba wszczętych i zakończonych 
procedur „Niebieskie karty” 

20 rocznie 20 27 29 25 15  
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Realizacja specjalistycznego wsparcia dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie 

Liczba Punktów Wsparcia, Informacji 
dla osób uwikłanych w przemoc 

 
1 

 
1 

 
1 
 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Liczba osób korzystających ze wsparcia : 
prawnika 

psychologa 
pracy socjalnej 

 
7 rocznie 

12 rocznie 
25 rocznie 

 

 
5 
25 
24 

 
11 
16 
49 

 
6 

22 
42 

 
9 
15 
49 

 
7 

26 
33 

 

 
Opracowanie i realizacja programów: 

terapeutycznego i pomocy psychologicznej dla osób 
dotkniętych przemocą 

oraz 
psychologiczno-terapeutycznego dla osób 

stosujących przemoc 

Liczba programów 2 - 2 2 2 2  

Liczba osób  dotkniętych przemocą 
biorących udział w programie 

 

 
10 rocznie 

 
12 

 
49 

 
22 

 
29 
 

 
26 

 

Liczba osób  stosujących przemoc 
biorących udział w programie 

6 rocznie 7 4 9 7 7  

 
Umożliwienie dostępności do lokalnego telefonu 

interwencyjnego dla mieszkańców 

Liczba dostępnych telefonów 1 1 1 1 1 1  

Liczba rozmów i interwencji 15 rocznie 12 20 7 28 15  

 
Zapewnienie bezpieczeństwa  krzywdzonym 

dzieciom  w trybie art.12a ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie 

Liczba opracowanych procedur  
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 

Liczba dzieci odebranych z rodziny 
w  razie zagrożenia przemocą 

 

 
0 

 
0 

 
3 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
Zapewnienie bezpiecznego schronienia  dla osób 

dotkniętych przemocą 

Liczba mieszkań interwencyjno-
kryzysowych 

2 2 2 2 1 1  

Liczba miejsc 9 9 9 9 5 5  
Liczba osób, które skorzystały 

ze schronienia 
 

3 rocznie 
 

1 
 

0 
 

0 
 

1 
 

0 
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UZASADNIENIE

do projektu zarządzenia w sprawie: w sprawie zatwierdzenia raportu z realizacji Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 za rok
2020.

Zgodnie z założeniami Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie dla gminy Brzeszcze na lata 2016-2021 przyjętego uchwałą nr XXVI/193/2016 Rady Miejskiej
w Brzeszczach z dnia 30 czerwca 2016 r., Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzeszczach corocznie
przedkłada Burmistrzowi Brzeszcz i Radzie Miejskiej w Brzeszczach raport z realizacji przedmiotowego
Programu w minionym roku kalendarzowym.
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