
Raport główny z monitoringu Programu Przeciwdziałania Przemocy Gminy Trzebinia za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

PPP.1. Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie, poprawa dostępności i skuteczności pomocy w rozwiązywaniu problemów z nim związanych
PPP.1.1. Poprawa stanu wiedzy społeczności lokalnej na temat problemu przemocy domowej  i możliwości podejmowania  skutecznych interwencji

PPP.1.1.1. Prowadzenie akcji informacyjnych w środowisku lokalnym, obejmujących różne grupy społeczne
PPP.1.1.1.1. Liczba akcji informacyjnych 64 wartość skumulowana
PPP.1.1.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- udział pedagoga szkolnego w spotkaniach Grupy Wsparcia Szkolnych Pedagogów - 
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Trzebini
- udział pedagoga szkolnego w spotkaniach Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego  
w Ośrodku Pomocy Społecznej ;
- organizac

SP 4 w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie
Działania jednorazowe: spotkanie z policjantem, zebranie nawiązujące do podanej 
tematyki; Działania ciągłe: systematyczne podejmowanie tematyki na zajęciach z 
wychowawcą; warsztaty z psychologiem dla ówczesnej klasy IV i VII.

PSP w Czyżówce

Pedagogizacja rodziców (warsztaty): "Problemy emocjonalne i rozwojowe uczniów szkoły 
podstawowej", "Jak rozwijać empatię w komunikowaniu się", "Nie pal przy mnie, proszę", 
"Bezpieczne dziecko-lekki tornister", "Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórko

SP 5 w Trzebini

pogadanka z policjantem na temat cyberprzemocy SP w Psarach
POINFORMOWANIE RODZICÓW O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POMOCY SPECJALISTÓW 
W RAZIE ZAGROŻENIA PRZEMOCĄ W RODZINIE - JEDNORAZOWO

PS 1 w Trzebini

Realizacja działań w ramach działania PWD Świetlica "plus" i w oparciu o współpracę z 
pedagogiem szkolnym.
Działanie ma charakter ciągły.
Zajęcia profilaktyczne - Co to jest uzależnienie
Pogadanka - Uzależnienia od komputera i internetu
Ulotka - Sztuka od

Świetlica Plus Placówka wsparcia 
dziennego w Trzebini

Strona internetowa Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
warsztaty dla rodziców SP w Dulowej

PPP.1.1.2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr specjalistycznych udzielających pomocy w sytuacjach przemocy domowej
PPP.1.1.2.1. Liczba szkoleń specjalistycznych 13 wartość skumulowana
PPP.1.1.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- szkolenie „Co nowego w pracy pedagoga i psychologa szkolnego. Zadania, wyzwania, 
możliwości” ,
- udział w Grupie Wsparcia Szkolnych Pedagogów w PPP w Trzebini – 2 razy byłam
- szkolenie - „Internet. Wróg czy przyjaciel?”

SP 4 w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie
SP w Psarach

Jedn asystent rodziny korzystał szkolenia zewnętrznego i specjalna ds przemocy domowej 
uczestniczył w szkoleniu zewnętrznym. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania
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Raport główny z monitoringu Programu Przeciwdziałania Przemocy Gminy Trzebinia za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania

PPP.1.1.2. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji kadr specjalistycznych udzielających pomocy w sytuacjach przemocy domowejPPP.1.1.2.2. Krótki opis sposobu realizacji szkolenie SP w Dulowej
Szkolenie - Nowy wymiar uzależnień, przemocy, hazardu i pornografii. profilaktyka 
uzależnień behawioralnych - pogłębienie wiedzy dotyczącej między innymi determinantów 
powstawania przemocy domowej, skutków, jakie przemoc wywołuje w funkcjonowaniu 
rodziny 

Świetlica Plus Placówka wsparcia 
dziennego w Trzebini

UDZIAŁ PEDAGOGA PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLENIACH Z ZAKRESU UZYSKIWANIA 
POMOCY  - JEDNORAZOWY

PS 1 w Trzebini

PPP.1.1.3. Prowadzenie akcji informacyjnych na temat procedur ochrony prawnej, możliwości uzyskania pomocy i wsparciach poprzez  działania profilaktyczno-medialne
PPP.1.1.3.1. Liczba akcji informacyjnych 17 wartość skumulowana
PPP.1.1.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- informacje dostępne u pedagoga
- popularyzacja plakatów i broszur
- indywidualne konsultacje i porady
- zamieszczanie ważnych informacji na stronie szkoły  i szkolnym FB

SP 4 w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie
jednorazowy SP w Psarach
Plakaty i ulotki na bieżąco kolportowane na terenie  Gminy Trzebinia. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
POINFORMOWANIE O MOŻLIWOŚCI SKORZYSTANIA Z POMOCY - JEDNORAZOWO PS 1 w Trzebini
Warsztaty zapoznające uczniów z Prawami Dziecka. PSP w Czyżówce
zebrania z rodzicami-pedagog szkolny SP w Dulowej

PPP.1.2. Budowanie lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
PPP.1.2.1. Systematyczne monitorowanie zjawiska przemocy domowej na terenie gminy

PPP.1.2.1.1. Liczba prowadzonych procedur NK 97 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.2. Liczba założonych NK w roku  
sprawozdawczym

68 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.3. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie

0 wartość skumulowana

PPP.1.2.1.4. Ilość zakończonych procedur NK 32 wartość skumulowana
PPP.1.2.1.5. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

ZI na bieżąco  zapoznaje się z prowadzonymi postępowaniami  w ramach procedury NK, w 
szczególności są relacjonowane  na posiedzeniach Zespołu przez Przewodniczącego  sprawy 
w których zakończono procedury NK.  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.2. Stała praca nad rozwojem infrastruktury instytucji pomocowych  i ich skuteczności

PPP.1.2.2.1. Ilość udzielonych porad w zakresie 
problemów związanych z przemocą domową

260 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Programu Przeciwdziałania Przemocy Gminy Trzebinia za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania

PPP.1.2.2.2. Ilość placówek  świadczących 
wsparcie dla rodzin dotkniętych przemocą 
domową

2 wartość skumulowana

PPP.1.2.2.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- stała współpraca z OPS – udział pedagoga w zebraniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego
-współpraca ze Świetlicą „PLUS” 
- kontakt z kuratorami i Sądem Rejonowym w Chrzanowie, POWDiR w Chrzanowie

SP 4 w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie
Doradztwo, działalność informacyjna. Instytucje wspólpracujące: MOPS w Trzebini, POIK w 
Chrzanowie, kuratorzy sądowi.

SP 5 w Trzebini

porady pedagoga szkolnego SP w Dulowej
W OPS w Trzebini funkcjonuje ZPiTR udzielających wsparcia dla osób i rodzin doznających 
przemocy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.3. Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego z kompetencjami wynikającymi z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
PPP.1.2.3.1. Liczba spotkań zespołu 4 wartość skumulowana
PPP.1.2.3.2. Liczba funkcjonujących grup 
roboczych

97 wartość skumulowana

PPP.1.2.3.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

W skład grup roboczych wchodzą przedstawiciele policji, oświaty, służby zdrowia, 
kuratorzy, pracownicy socjalni, asystenci rodzin, członkowie GKRPA, oraz pracownicy 
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej  z Chrzanowa.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.2.4. Współpraca z ośrodkami wsparcia mogącymi zapewnić schronienie dla osób uwikłanych w przemoc domową
PPP.1.2.4.1. Ilość  osób skierowanych do 
ośrodków mogących zapewnić schronienie

0 wartość skumulowana

PPP.1.2.4.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

W poprzednim roku nie był nikt kierowany do środka wsparcia. Były osoby objęte 
procedura NK przebywające w POIK.

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.3. Zwiększanie profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc domową na terenie gminy Trzebinia
PPP.1.3.1. Udzielanie specjalistycznej pomocy (psychologicznej, socjalnej, terapeutycznej, prawnej itp.) ofiarom przemocy domowej

PPP.1.3.1.1. Ilość osób doświadczających 
przemocy objętych specjalistyczną pomocą

86 wartość skumulowana
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Raport główny z monitoringu Programu Przeciwdziałania Przemocy Gminy Trzebinia za 2019 rok

miernik wartość miernika dostawca danych

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania

PPP.1.3.1.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- stała współpraca z OPS – udział pedagoga w zebraniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego – objętych 5 rodzin
-współpraca ze Świetlicą „PLUS”, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, POWDiR w 
Chrzanowie
- kontakt z kuratorami i Sądem Rejonowym w

SP 4 w Trzebini

ciągły
SP w Bolęcinie

Diałaność informacyjno-doradcza - działalność ciągła. SP 5 w Trzebini
spotkania zespołu oraz indywidualne rozmowy z rodziną SP w Dulowej
W ramach procedury NK oraz w ramach funkcjonowania ZPiTR w OPS w Trzebini jest 
udzielana pomoc osobom doświadczającym  przemocy domowej 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

Wzmożona opieka nad uczniami z rodzin objętych procedurą "Niebieskiej Karty". 
Motywowanie uczniów do systematycznej nauki i konstruktywnego przezwyciężania 
trudności dydaktycznych. Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Trzebini, 
Powiatowym Ośrodkiem 

SP 3 w Trzebini

PPP.1.3.2. Oddziaływania resocjalizacyjne ukierunkowane na sprawców przemocy domowej
PPP.1.3.2.1. Ilość osób stosujących przemoc 
objętych oddziaływaniami resocjalizacyjnymi

59 wartość skumulowana

PPP.1.3.2.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- stosowanie się do zaleceń Grup Roboczych ukierunkowane na sprawców przemocy 
- obserwacja uczniów w szkole
- konsultacje i porady
- Warsztaty profilaktyczne podczas Szkolnego Dnia Profilaktyki: 
„Agresja i przemoc rówieśnicza”, 
„Depresja, zachowania au

SP 4 w Trzebini

Nie dotyczy. Szkoła nie prowadziła działań resocjalizacyjnych ukierunkowanych na 
sprawców przemocy domowej.

SP 3 w Trzebini

OPS, Policja, szkoła SP w Dulowej
Ośrodek prowadzi wsparcie w formie pracy indywidualnej z sprawcami przemocy 
domowej. 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.3.3. Podjęcie działań zmierzających do systemowej pomocy rodzinom  uwikłanym w przemoc domową
PPP.1.3.3.1. Ilość podejmowanych projektów - 
np. grupy wsparcia, itp.               

31 wartość skumulowana

PPP.1.3.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- prowadzenie  indywidualnych porad i konsultacji, 
- spotkania w Zespole Wychowawczym wedle harmonogramu pracy,
- zorganizowanie spotkania dla rodziców i nauczycieli z pracownikiem poradni na temat 
trudności wychowawczych, 
- skierowania do poradni specj

SP 4 w Trzebini
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miernik wartość miernika dostawca danych

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania

PPP.1.3.3.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 

Udział pedagoga szkolnego w pracach Grup Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebini. Ścisła współpraca z kuratorami sądowymi w 
zakresie prowadzonego wspierania rodzin. Organizacja wsparcia psychologicznego i innych 
form po

SP 3 w Trzebini

W ramach działań edukacyjnych w 2019 roku kontynuowano spotkania „Grupy edukacyjno 
– samopomocowej dla matek”. Uczestnikami spotkań były matki, często młode, samotnie 
wychowujące dzieci, mające trudności w pełnieniu ról rodzinnych i prowadzeniu 
gospodarst

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

PPP.1.3.4. Podejmowanie działań psychoedukacyjnych mających na celu podnoszenie kompetencji opiekuńczo - wychowawczych rodziców
PPP.1.3.4.1. Liczba szkoleń, kursów i innych 
akcji edukacyjnych skierowanych do rodziców

71 wartość skumulowana

PPP.1.3.4.2. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- spotkanie dietetyka z rodzicami  – „Zdrowe odżywianie”
- spotkania z psychologiem i pedagogiem dla rodziców w ramach konsultacji podczas Dnia 
Otwartego
- spotkanie z policjantem dotyczące środków psychoaktywnych,
- spotkanie dotyczące cukrzycy

SP 4 w Trzebini

ciągły SP w Bolęcinie
jednorazowo SP w Psarach
Organizacja warsztatów dla rodziców wspierających ich w realizowaniu funkcji 
wychowawczych „Trudności wieku dorastania” oraz „Problemy wieku dorastania: trudności 
w komunikacji, depresje, uzależnienia" prowadzonych przez psychologa i pedagoga z 
Poradni Ps

SP 3 w Trzebini

Pedagogizacja rodziców (warsztaty): "Problemy emocjonalne i rozwojowe uczniów szkoły 
podstawowej", "Jak rozwijać empatię w komunikowaniu się", "Nie pal przy mnie, proszę", 
"Bezpieczne dziecko-lekki tornister", "Jak bezpiecznie korzystać z telefonu komórko

SP 5 w Trzebini

W PWD Świetlica "Plus" w Kąciku Rodzica dostępne były broszury dla rodziców na temat - 
Wpływ uzależnień w otoczeniu rodzinnym dziecka na jego rozwój i zachowanie - dotycząca 
różnego rodzaju uzależnień. w tym uzależnienia od przemocy i ich wpływu na funkcj

Świetlica Plus Placówka wsparcia 
dziennego w Trzebini

W ramach Grupy dla matek zostały przeprowadzone spotkania z specjalistą ds przemocy 
domowej

Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini

warsztaty SP w Dulowej
Warsztaty z psychologiem dla rodziców ówczesnych klas: IV i VII. PSP w Czyżówce

PPP.1.3.5. Prowadzenie działań skierowanych na pomoc opiekuńczo-wychowawczą i terapeutyczną dla dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową
PPP.1.3.5.1. Ilość dzieci w placówce  wsparcia 
dziennego

372 wartość skumulowana

PPP.1.3.5.2. Ilość dzieci objętych wsparciem 
poza placówkami wsparcia dziennego

113 wartość skumulowana
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miernik wartość miernika dostawca danych

Cele 
strategiczne, 
operacyjne, 

zadania

PPP.1.3.5.3. Krótki opis sposobu realizacji 
zadania, poszerzony o informację o instytucjach 
współpracujących, proszę ponadto określić czy 
działanie ma charakter: ciągły, czy 
jednorazowy? (jeżeli nie dotyczy, proszę wpisać 
"nie dotyczy")

- zajęcia socjoterapeutyczne dla wybranej grupy uczniów
- rozmowy terapeutyczne z pedagogiem
 - spotkania rodziców z wychowawcą, pedagogiem szkolnym,
- udostępnianie broszur i ulotek z proponowaną formą pomocy
- skierowania do specjalistycznych poradni

SP 4 w Trzebini

Dzieci objęte wsparciem asystenta rodziny Ośrodek Pomocy Społecznej w Trzebini
Uczestnictwo pedagoga szkolnego w posiedzeniach Grupy Roboczej Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebini w związku z prowadzeniem 
procedury "Niebieska Karta" - prowadzenie wzmożonej opieki pedagogicznej w szkole nad 
dziećmi z rod

SP 3 w Trzebini

Wsparcie psychologiczne - POIK w Chrzanowie, Poradnia Psychologiczno-Pedagoiczna w 
Trzebini, EUROMED w Oświęcimiu.

SP 5 w Trzebini

Zajęcia 
- Gry i zabawy przeciwko agresji, 
- Pokojowo rozwiązujemy konflikty-z elementami socjoterapii
- Potrafię powiedzieć NIE
Program profilaktyczny:
- Bezpieczni w komputerowym świecie
- Stop agresji i przemocy w ramach którego przeprowadzono zajęcia

Świetlica Plus Placówka wsparcia 
dziennego w Trzebini
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