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Wstęp 
 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został powołany Zarządzeniem 

Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice Nr 8/2011 z dnia 13 stycznia 2011 r. Aktualnie w zespole jest 12 

członków. Zadaniami Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

instytucji, diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie, podejmowanie działań w środowisku 

zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, inicjowanie 

interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, rozpowszechnianie informacji o 

instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym, inicjowanie działań 

w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. W tym roku, z powodu pandemii covid 19, zespół 

spotkał się 4 razy w trybie hybrydowym, celem omówienia aktualnej sytuacji występowania przemocy 

w rodzinie i sposobu pracy służb z rodzinami. W miarę możliwości wybierano, za zgodą osób osobisty 

kontakt w środowisku z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

 

Cele i działania programu zrealizowane w 2021 roku 

 

W związku z realizacją zadań stojących przed Zespołem Interdyscyplinarnym oraz zadań ujętych w 

Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podjęto działania profilaktyczne oraz 

związane z prowadzeniem procedury Niebieska Karta. 

 

W okresie od stycznia do grudnia 2021r., pomocą objętych zostało 65 rodzin (liczba osób w rodzinie 

objętych pomocą wynosiła 179, w tym osób mężczyzn 62, kobiet 68, dzieci 49). Od stycznia do grudnia 

2021r. zostały założone 50 nowych Niebieskich Kart w  46 rodzinach. W okresie sprawozdawczym 

utworzono 62 grupy robocze, natomiast liczba posiedzeń grup roboczych wynosiła 158. Wypełniono 

45  Niebieskich Kart C i 38 Niebieskich Kart – D. Osobami doświadczającymi przemocy w rodzinie było 

54 kobiet, 8 mężczyzn oraz 46 dzieci (będących tez świadkami przemocy). 

W zdecydowanej większości przypadków do podejrzenia przemocy dochodziło między dorosłymi 

osobami w rodzinie. Wielokrotnie dzieci były świadkami przemocy w rodzinie. 3 Niebieskie karty były 

prowadzone z uwagi na przemoc wobec dzieci.  

 

Działania: w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie podjęto: 

a) Zorganizowano kampanię edukacyjno-profilaktyczną z uwagi na obchody Światowego Dnia 

Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci obchodzonego co roku 31 marca. W ramach kampanii odbył się 

konkurs plastyczny pn. „Kim jest dziecko” adresowany do 5-6 latków, uczniów szkół 

podstawowych oraz seniorów. Dzieci w szkołach podstawowych na lekcjach wychowawczych 

dowiadywali się o swoim prawie do poczucia bezpieczeństwa i miejscach w których mogą 

szukać pomocy w trudnych sytuacjach. W dniu 30.04. został w mediach społecznościowych 

opublikowany film profilaktyczny dla rodziców. Z kolei w Gazecie Myślenickiej można było 
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przeczytać o sposobach wychowania dziecka w poszanowaniu siebie i drugiego człowieka. 

Dodatkowo cała kampania była promowana przez Kurier Myślenicki, który nagrał krótki 

reportaż z podejmowanych działań. Kampania została podsumowana na obchodach Dnia 

Dziecka organizowanych przez UMiG Myślenice poprzez rozstrzygnięcie konkursu 

plastycznego.  

b) W miesiącach wakacyjnych prowadzone były warsztaty profilaktyczne dla dzieci 

uczęszczających na zajęcia do Placówki Wsparcia Dziennego Kreatywnia w zakresie 

wzmacniania samooceny, radzenia sobie z emocjami i w trudnych sytuacjach. Zajęcia 

warsztatowe prowadzone były w dwóch grupach wiekowych: 6-10 lat oraz 11-13.  

c) Od września 2021r prowadzone były warsztaty profilaktyczne wzmacniające samoocenę, 

poczucie własnej wartości i skuteczności pn. „Jesteśmy wyjątkowi”. Adresowane były dla dzieci 

w wieku od 8 do 12 r.ż.  mieszkających na terenie gminy Myślenice.  

 

 

Działania: w ramach ochrony osób dotkniętych przemocą w rodzinie podjęto: 

a) umożliwienie korzystania w razie potrzeby z  dwóch mieszkań chronionych zlokalizowanych 

pod adresem ul. Średniawskiego 35a, Myślenice,  

b) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oferowano nieodpłatne wsparcie psychologiczne 

(skorzystało 25 osób),  

c) osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, oferowano nieodpłatne konsultacje z prawnikiem 

(skorzystało 17 osób),  

d)  osobom dotkniętym przemocą w rodzinie, udzielono poradnictwa socjalnego (skorzystało 133 

osoby),  

e) pracownik socjalny oraz psycholog przynajmniej raz w miesiącu monitorowali sytuację w 

rodzinach doświadczających przemocy. Ponadto udzielili 34 porad telefonicznych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy). 

Szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego zrealizowane w 2021 roku 

 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach rozwoju swoich kompetencji uczestniczyli w 

szkoleniach nt.: 

 ”Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy”, 

 „Dialog Motywujący w pracy socjalnej w obszarze [przemocy w rodzinie”,  

 „Kompleksowa praca z rodziną z problemem przemocy domowej- procedury, formy pomocy, 

interwencja”,  

 „Profilaktyka uzależnień behawioralnych i zachowań ryzykowanych w dobie pandemii”,  

 „Dziedzictwo rodzinne jako skutek i przyczyna kryzysów”, 

 „Projektowane zmiany w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Umocnienia 

prawne.”, „Konsultant kryzysowy. Pierwsza pomoc w kryzysie psychologicznym”,  

 „Diagnoza potencjału i potrzeb społeczności lokalnej”.  

 


