
Kulesze Kościelne, 20.05.2022r 

 

Sprawozdanie z Realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie 

Kulesze Kościelne za 2021r. 

Uchwałą Nr XXIV/132/2017 Rada Gminy Kulesze Kościelne z dnia 22 grudnia 2017 

roku został uchwalony Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Gminie Kulesze Kościelne na lata 2018-2022.    

 Koncepcją programu jest świadczenie pomocy osobom dotkniętym przemocą oraz 

podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie, która została 

zawarta w celach szczegółowych: 

 minimalizowanie zjawiska przemocy  w rodzinach na terenie Gminy Kulesze Kościelne 

 zwiększenie skuteczności działań interwencyjnych wobec osób, które stosują przemoc 

 rozszerzenie działań pomocowych i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 

W ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na terenie  gminy funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny powołany przez 

Wójta Gminy, którego koordynatorem jest Ośrodek Pomocy Społecznej. 

Zespół Interdyscyplinarny Gminy Kulesze Kościelne tworzą następujące podmioty: 

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych 

 Komenda Powiatowa Policji w Wysokiem Mazowieckiem- Posterunek Policji w 

Sokołach 

 Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach Kościelnych 

 Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Sąd Rejonowy w Wysokiem Mazowieckiem 

 Praktyka Lekarza Rodzinnego ,,PULS” w Kuleszach Kościelnych  

 Klub Sportowy Kulesze Kościelne Organizacja Pozarządowa  

Praca Zespołu Interdyscyplinarnego opiera się na udzielaniu pomocy osobom, które 

doświadczają przemocy a także ich najbliższym, poprzez wypracowanie procedur oraz 

standardów w odniesieniu do  problemu. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotykają 

się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, posiedzenie Zespołu zawsze 



zwołuje Przewodniczący. Spotkania są podstawą do kreowania systemowych działań a także 

opracowania decyzji związanych z zakresem pomocy.     

 W 2021r. Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyli 7 spotkań. Na 

posiedzeniach podjęto działania pomocowe dostosowane do indywidualnego przypadku 

przemocy w rodzinie oraz monitorowanie sytuacji w rodzinie zgodnie z ustalonym planem 

pomocy.           

 W roku 2021 wszczęto procedurę Niebeskiej Karty w 5 rodzinach, która została 

założona przez funkcjonariuszy Policji,  z których  5 zostało zakończonych, jedna pozostaje w 

dalszej kontynuacji. Podczas posiedzeń Zespołu sporządzono: 

- Niebieskie  Karty ,,C” dotyczy osoby co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie- 4 

-  Niebieska Karta ,,D” dotyczy osoby co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc 

w rodzinie – 4      

Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuleszach Kościelnych nie zatrudnia specjalistów  w 

zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby, które zgłaszają problem związany z 

przemocą uzyskują poradę i pomoc od pracowników socjalnych. Najczęściej udzielane są 

porady dotyczące konfliktów i nieporozumień rodzinnych czy też leczenia odwykowego. 

Poradnictwo socjalne świadczone jest w Ośrodku Pomocy Społecznej a także podczas 

monitorowania sytuacji rodzinnej w miejscu zamieszkania. W przypadku potrzeby skorzystania 

z poradnictwa prawnego czy tez psychologicznego osoby zainteresowane mają możliwość 

uzyskania ww. poradnictwa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wysokiem 

Mazowieckiem. Dzieci i młodzież mogą uzyskać wsparcie w Poradni Psychologiczno- 

Pedagogicznej w Wysokiem Mazowieckiem. Dodatkowym wsparciem jest Ogólnopolski 

Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ,, Niebieska Linia”. Informacje dotyczące instytucji 

udzielających pomocy osobom dotkniętym przemocą są na bieżąco aktualizowane na tablicy 

ogłoszeń OPS.           

 W 2021r. Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach 

Kościelnych systematycznie podejmowała działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie poprzez:           

 dbałość o bezpieczeństwo w szkole, przestrzeganie praw i obowiązków uczniów, praw 

rodziców, budowanie pozytywnego klimatu szkoły, gdzie uczniowie mogą liczyć na 



pomoc w rozwiązywaniu ich problemów, przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, 

przemocy rówieśniczej oraz wyrównaniu szans edukacyjnych na różnych poziomach 

 realizacja programu wychowawczego, programu profilaktycznego, planów 

wychowawców klasowych        

 Integracja zespołów klasowych, kształtowanie nawyku wzajemnego szacunku, 

akceptacji, tolerancji, panowanie nad emocjami, właściwego planowania czasu 

na naukę, zabawę oraz rozrywkę       

  Kształtowanie właściwych postaw społecznych: asertywność, umiejętność 

współpracy, pomocy innym oraz przyjmowanie pomocy, uwrażliwienie na 

krzywdę ludzką, reagowanie na niewłaściwe zachowania (przemoc fizyczną i 

psychiczną) 

 Uświadomienie uczniom współczesnych zagrożeń (narkotyki, środki 

odurzające, alkohol, nikotyna, hazard, pornografia, gry komputerowe, 

cyberprzemoc) 

 Organizowanie zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, zajecia rozwijające i 

wyrównujące szanse edukacyjne) 

 Promowanie właściwych relacji w rodzinie, roli członków rodziny, ich praw i 

obowiązków 

 Uświadamianie uczniom konsekwencji własnych czynów, odpowiedzialności za 

słowa wypowiadane i pisane 

 Kształcenie nawyku bezpiecznego korzystania z Internetu, właściwego 

korzystania z komunikatorów społecznych 

 Organizowanie gazetek tematycznych, umieszczenie w widocznych miejscach 

numeru telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 

 Monitorowanie potrzeb, oczekiwań i sytuacji bytowej uczniów 

 Indywidualne rozmowy i konsultacje prowadzone przez Dyrekcję Szkoły, 

nauczycieli, wychowawców klas i pedagoga szkolnego, dotyczące 

rozwiązywania trudności i problemów uczniów 

 Indywidualne spotkania z rodzicami, w razie potrzeby odwiedzanie uczniów w 

domach, poznanie sytuacji domowej, reagowanie na przejawy zaniedbywania 

lub braku zainteresowania sytuacją szkolną dziecka 

 Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole (w każdym semestrze) 



 Promowanie sukcesów uczniów, wzorców zachowań opartych na poszanowaniu 

godności każdego człowieka 

 Szkoła współpracuje z instytucjami w trakcie podejmowania oddziaływań 

wychowawczych, profilaktycznych i interwencyjnych a także dotyczących 

rozwiązywania problemów agresji i przemocy. 

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych w roku 2021 podejmowała 

działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:  

 Spotkanie Pań z Policją „Zapobieganie przemocy wobec osób starszych, schorowanych 

czy niepełnosprawnych” 

 Sprawozdanie zostało sporządzone przez pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej na 

podstawie danych ze Szkoły Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Kuleszach 

Kościelnych, Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych, pozostałych 

realizatorów programu przeciwdziałania przemocy, Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz posiadanych informacji przez tutejszy OPS.  
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