
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE w 2013 r. 
 

 Kontynuując działania wynikające z Ustawy o Przeciwdziałaniu 

Przemocy w Rodzinie, w 2013 roku odbyły się 4 spotkania Zespołu 

Interdyscyplinarnego. 

 

 W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się również 1 

szkolenie (na temat prawnych zagadnień związanych z przeciwdziałaniem 

przemocy względem dzieci) – szkolenie prowadzone było przez 

konsultanta prawnego. 

 

 W 2013 roku, celem utrwalenia funkcjonowania gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych uczestniczyli w 8 szkoleniach 

zewnętrznych. 

 

 Również w ramach utrwalenia funkcjonowania gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, odbyło się szkolenie rad 

pedagogicznych  wszystkich szkół z terenu gminy Zielonki, prowadzone 

przez sędziego sądu rejonowego w Krakowie. 

 

 W 2013 roku spisanych zostało 45 Niebieskich Kart z czego: 

-  30 kart spisali pracownicy Komisariatu Policji w Zielonkach,  

-  12 kart zostało spisanych przez pracowników pomocy społecznej,  

- 3 karty spisali członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

    Problemów  Alkoholowych.  

 

 W tym samym okresie odbyły się 64 spotkania grup roboczych, dotyczące 

39 rodzin, w których wystąpił problem przemocy.  

 

 Procedura Niebieskie Karty została zakończona w 20 przypadkach. 

 

 W ramach działalności Punktu Informacji, Wsparcia i Pomocy dla 

Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie w 2013 r. zatrudnieni byli 

specjaliści: psycholog, pracownik socjalny i konsultant prawny, którzy 

udzielili łącznie 46 porad i konsultacji (z zakresu przemocy) 22 rodzinom. 

 

 W Forum Aktywności Lokalnej, w ramach przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, nadal funkcjonuje „pogotowie mieszkaniowe”, tj. 

tymczasowe mieszkanie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie, które 

w sytuacjach nagłych należy odizolować od osoby stosującej przemoc. 

Zasady korzystania z pogotowia mieszkaniowego zawarte są 

w Regulaminie opracowanym przez GOPS.  
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 Celem rozpowszechnienia informacji na temat podnoszenia społecznej 

wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy w rodzinie, na terenie 

naszej gminy prowadzona jest szeroko zakrojona akcja informacyjna, 

m.in.: 

o podczas pikniku rodzinnego w Zielonkach z okazji Dnia Dziecka 

w ramach III Festiwalu Zespołów Ludowych – pracownicy GOPS 

udzielali informacji na temat przeciwdziałania przemocy, rozdawane 

były ulotki i wizytówki. 

o na bieżąco aktualizowane są informacje na stronie internetowej Gminy 

Zielonki, w zakładce Pomoc Społeczna 

o kilka  razy   w   roku,  na  tablicach  ogłoszeń  na  terenie  gminy,  

rozwieszane są  plakaty i ulotki dotyczące przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie 

o materiały informacyjne (plakaty, ulotki, wizytówki) są również 

udostępniane wszystkim sołtysom, w Gabinetach Lekarzy 

Rodzinnych, w Komisariacie Policji oraz we wszystkich szkołach na 

terenie gminy 

o w Wiadomościach Lokalnych ukazał się również artykuł prasowy 

dotyczący tematu przemocy 

  

 


