
UCHWAŁA NR XLII/555/2022 
RADY MIEJSKIEJ W ŁASKU 

z dnia 30 marca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask na rok 2021 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583) w związku z uchwalą Nr XLVI/516/2018 Rady Miejskiej w Łasku 
z dnia 6 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask na lata 2018-2022 uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Przyjmuje się do wiadomości sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Gminie Łask za rok 2021, stanowiące 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Łasku 

 
 

Robert Bartosik 
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Załącznik do uchwały Nr XLII/555/2022 

Rady Miejskiej w Łasku 

z dnia 30 marca 2022 r. 

SPRAWOZDANIE ZA ROK 2021 
Z REALIZACJI  GMINNEGO  PROGRAMU  PRZECIWDZIAŁANIA   PRZEMOCY 

W RODZINIE  ORAZ  OCHRONY  OFIAR  PRZEMOCY 
W  RODZINIE  W GMINIE  ŁASK  NA LATA  2018-2022 

DZIAŁ I. 

Wstęp 
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Łask na lata 2018-2022 został przyjęty uchwałą Nr XLVI/516/2018 Rady 
Miejskiej W Łasku z dnia 16 czerwca 2018 r. Realizacja Programu opiera się na zawartych w nim 
celu głównym oraz szczegółowych. 

 Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ma wieloletnią inicjatywę, a zawarte 
w nim cele nakładają obowiązek współpracy służb i instytucji z terenu Gminy Łask, tak aby 
zmniejszyć zjawisko przemocy w rodzinie. Osiągnięcie tego celu jest procesem wymagającym czasu, 
zaangażowania wszystkich służb, a także zmiany świadomości społecznej. 

 Kolejny rok realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zwrócony 
był przede wszystkim na rozwój działań profilaktycznych, edukacyjnych, terapeutycznych, udzielanie 
profesjonalnej pomocy osobom doznającym przemocy oraz zwiększenie działań ukierunkowanych na 
osoby stosujące przemoc. Program skierowany jest również do świadków przemocy w rodzinie, osób 
zagrożonych przemocą, dzieci i młodzieży, przedstawicieli instytucji i służb zobowiązanych do 
udzielania pomocy w sytuacji przemocy oraz społeczności lokalnej. Analiza zebranego materiału na 
potrzeby sporządzenia niniejszego Sprawozdania dotycząca realizacji działań w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na różnych szczeblach, pozwala na wypracowanie wniosków 
służących poprawie jakości udzielanego wsparcia osobom pokrzywdzonym, jak również poprawie 
skuteczności oddziaływań wobec osób podejrzewanych o stosowanie przemocy. Prawidłowa 
realizacja działań w powyżej wymienionych obszarach daje gwarancję na zmniejszenie zjawiska 
przemocy w rodzinie. Przedmiotowe sprawozdanie obejmuje najważniejsze działania podjęte 
w okresie od stycznia do grudnia 2021 roku. Opracowanie stanowi zbiór informacji przekazanych 
przez poszczególne podmioty odpowiedzialne i zaangażowane we wdrażanie Programu. 

DZIAŁ II. 

Podstawy prawne Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie 

Podstawowym dokumentem regulującym kwestie przemocy w rodzinie w ujęciu prawnym jest 
ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218). 

Dodatkowo istotne dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie są również: 
- ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020 poz. 1507, z 2021 r. poz. 2268, 
2270, z 2022 r. poz. 1, 66z 2021 r. poz. 1249), 

- ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, z 2021 r. poz.1119, 2469, z 2022 r. poz. 24. 218) 
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oraz przepisy wykonawcze i przepisy prawa miejscowego. 

DZIAŁ III. 

Cele Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie 

Cel główny to: przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne rozwiązywanie 
problemów  
z nim związanych na terenie Gminy Łask. 

Cel główny jest realizowany poprzez cele szczegółowe: 
1. Interdyscyplinarna współpraca służb i instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie, w tym działań interwencyjnych  - procedura „Niebieskiej Karty”. 
2. Zwiększenie skuteczności pomocy i ochrony dla osób doznających przemocy w rodzinie. 
3. Zwiększenie skuteczności działań motywacyjno – interwencyjnych wobec osób stosujących 

przemoc w rodzinie. 
4. Podniesienie skuteczności działań służb świadczących pomoc osobom doświadczającym 

przemocy 
w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. 

5. Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu propagowanie 
skutecznych sposobów powstrzymania przemocy. 

6. Działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych służące wzmocnieniu opiekuńczych 
i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie. 

7. Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy Łask wobec zjawiska przemocy. 

DZIAŁ IV. 

Informacje na temat rozmiaru zjawiska przemocy w rodzinie zdiagnozowane przez Miejsko-
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 

W gminie Łask zjawisko przemocy w rodzinie ujawniane jest przez miejscowe służby pomocy 
społecznej, policji, wymiaru sprawiedliwości, służby zdrowia i oświaty. 

Sytuacja ofiar przemocy w rodzinie w 2021 r. na bieżąco była monitorowana przez Dzielnicowego 
oraz pracowników socjalnych. Gdy zachodziła konieczność udzielano odpowiedniego wsparcia: 
materialnego, pomocy w postaci pracy socjalnej, pomocy prawnej oraz wsparcia psychologicznego, 
edukowano w zakresie przysługujących praw i możliwości uzyskania pomocy. Wszystkie osoby 
dotknięte przemocą oraz ich dzieci mogły skorzystać ze wsparcia psychologa w ramach Punktu 
Konsultacyjnego. Podejmowanie działań interwencyjnych w ramach procedury „Niebieska Karta” 
następowało w każdej sytuacji, która tego wymagała. Przypadki występowania przemocy 
w rodzinach, w których ofiarami były dzieci kierowane były do Sądu Rodzinnego. Informacja 
o stosowaniu przemocy do Policji lub Prokuratury była przekazywana w przypadku ustalenia 
zasadności takiego działania przez grupy robocze. 

 W roku 2021 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 34 niebieskich Kart A . W skład 
rodzin wchodziło w sumie 113 osób w tym 36 kobiet, 38 mężczyzn oraz 39 dzieci.  Osoby te były 
objęte pomocą socjalną, psychologiczną, prawną a także w formie poradnictwa indywidualnego oraz 
terapeutycznego w Punkcie Konsultacyjnym. 
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DZIAŁ V. 

Analiza działań sporządzona przez realizatorów Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łask za 2021 rok 
W 2021 roku placówki oświatowe w wymienionym zakresie prowadziły działania poprzez 

prowadzenie wśród dzieci i młodzieży profilaktyki w zakresie agresji i przemocy a także organizując 
zajęcia z wychowawcami, spotkań indywidualnych i dyscyplinujących z pedagogiem szkolnym, 
psychologiem. Realizowane były również programy profilaktyczne oraz rozwijające pozytywne 
relacje społeczne między uczniami. Rozpoznawano sytuacje uczniów zagrożonych moralnie, 
niedostosowanych społecznie z rodzin alkoholowych i  niewydolnych wychowawczo. Ponadto 
prowadzone były również konsultacje pedagogów oraz warsztaty dla rodziców. 

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 
W Szkole Podstawowej nr 1 w roku 2021 realizowane były różnorodne działania          

profilaktyczne o tematyce przemocowej dla uczniów kl I -VIII.  Odbiorcami programu byli także 
rodzice dla których zorganizowane były spotkania ze specjalistami o tematyce agresji i przemocy. 
Ważnym elementem podczas spotkań była pedagogizacja rodziców dotycząca praw dziecka, 
problematyki rodziny, problemu przemocy i agresji. W placówce odbyły się również zajęcia dla 
nauczycieli, pedagogów oraz psychologa. Doskonalenie zawodowe miało na celu poszerzenie 
kompetencji w zakresie problematyki przemocy. Główną tematyką szkoleń były "Trudne komunikaty 
od rodziców" w oparciu o porozumienie bez przemocy oraz warsztaty on-line "Żyrafa w szkole czyli 
jak usłyszeć siebie i zrozumieć dziecko". 

Program profilaktyczny w placówce skupiał się nad różnymi obszarami, między innymi; wiedzą 
o środkach uzależniających, wpływach społecznych, uczeniem rozwiązywania problemów 
i konfliktów. Dzięki zajęciom dzieci nabyły wiedzę, która pozwoli im na skuteczne radzenie sobie 
z zagrożeniami oraz uzależnieniami współczesnego świata. Skutkiem uzależnień często jest agresja 
i przemoc. 

W szkole odbyło się wiele zajęć dotyczących praw i obowiązków dzieci, problematyki rodziny, 
zagadnień tolerancji, dyskryminacji, poszanowania innych, zasad prawidłowego współdziałania 
w grupie. Tematyka zajęć w najmłodszych klasach I-III to "Wszyscy dla wszystkich", "Poznajmy się", 
"Zasady w szkole i poza nią", "Jesteśmy tolerancyjni", "Spójrz inaczej", "Poznajmy siebie", "Czym 
się różnimy", "Rozpoznajemy i nazywamy uczucia", "Uczymy się rozpoznawać uczucia innych 
ludzi", "Przezywanie", "Moja rodzina". Osobami odpowiedzialnymi za realizację zajęć był 
wychowawca klasy, psycholog oraz pedagog szkoły. 

Zajęcia prowadzone w klasach starszych IV-VIII były również prowadzone przez wychowawcę, 
pedagoga oraz psychologa i odbywały się pod tematyką: "Agresja wśród nas", "Kształtowanie 
umiejętności opanowania zachowań agresywnych", Jak rozwiązać konflikty między ludźmi", 
"Rozwiązujemy konflikty i radzimy sobie w trudnych sytuacjach", "Słuchamy się wzajemnie 
i rozmawiamy ze sobą", "Empatia, co to takiego?", " Empatia - słowa i gesty mają moc", "Życzliwi są 
wśród nas", "Komu należy się pomoc i wsparcie? Tolerancja i wzajemny szacunek", "Jak mogę ci 
pomóc". 

Dzieci w placówce zostały również uświadomione jakie zagrożenie ukrywa internet. 
Zorganizowano zajęcia na temat: " Skąd moc cyberprzemocy", "Bezpieczne korzystanie z sieci 
internetowej. Zagrożenia z niewłaściwego korzystania z internetu", "Bezpieczeństwo w sieci", "Zalety 
i wady korzystania z internetu", "Zjawisko cyberprzemocy", "Konsekwencje hejtu i skuteczna walka 
z nim", "Jak sobie radzić z agresją w sieci?", "Zagrożenia płynące z internetu", "Cyfrowy ślad 
i ochrona wizerunku w sieci". 

W Szkole Podstawowej nr 1 były prowadzone działania profilaktyczne oraz interwencyjne. W 2021 
roku w placówce przeprowadzono 80 interwencji w stosunku do uczniów zachowujących się 
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agresywnie. Działania polegały na rozmowach z uczniami, wyjaśnianiu konfliktów, poszukiwaniu 
dróg rozwiązywania nieporozumień i sporów, pomocy uczniom w radzeniu sobie z trudnymi 
emocjami, wskazywaniu i utrwalaniu pozytywnych wzorców postępowania i modelowania ich 
zachowań.  Prowadzona również była systematyczna współpraca z rodzicami skonfliktowanych stron. 

Placówka przez cały ubiegły rok pomagała rodzinom w rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów 
poprzez rozmowy, wskazywała sposoby rozwiązywania problemów oraz adresy instytucji 
pomocowych. 

Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Okupie 
  
W Szkole Podstawowej w Okupie działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie miały 

charakter ankietowych diagnoz uczniów pod kątem występowania przemocy w rodzinie, udział wzięło 
83 uczniów. Przeprowadzono również obserwację zachowań wszystkich uczniów dotyczącą 
symptomów pod kątem przemocy. Przez cały rok odbywały się porady i konsultacje dla uczniów 
i rodziców z pedagogiem szkolnym i wychowawcą. Miały one na celu poszerzenie wiedzy na temat 
zjawiska przemocy. Uświadomienie jak zachowania agresywne wpływają na codzienne 
funkcjonowanie. Przekazano informację na temat instytucji, które zajmują się pomocą w sytuacji 
zaistnienia przemocy. 

Placówka zorganizowała wykład w którym udział wzięło 102 rodziców na temat funkcjonowania 
dziecka w rodzinie przemocowej oraz przeprowadziła warsztaty on-line odnośnie sytuacji dziecka 
w rodzinie w której dochodziło do przemocy podczas lockdawnu, udział wzięło 86 rodziców. 

Zgodnie z zapisami programu wychowawczo profilaktycznego w szkole prowadzone były lekcje 
wychowawcze związane tematycznie z przemocą w rodzinie. Miały one na celu kształtować właściwe 
postawy i zachowania prospołeczne, promując wartości rodzinne. Zajęcia miały także za zadanie 
ukształtować umiejętność radzenia sobie ze stresem, dyskryminacją. W ramach działań 
profilaktycznych uczniowie dowiedzieli się również jak alkohol i środki psychoaktywne wpływają na 
zachowanie ludzi i otoczenia. 

W placówce odbyły się również zajęcia na temat szeroko rozumianej przemocy, także domowej - 
czym jest przemoc, formy przemocy, jak sobie radzić w sytuacji zaistnienia przemocy, skutki 
i konsekwencje przemocy (prawne, zdrowotne, społeczne i szkolne). W zajęciach udział wzięło 
152 uczniów. 

Przez cały rok przeprowadzane były indywidualne rozmowy wspierające z uczniami, którzy 
doświadczyli agresji i przemocy ze strony innych oraz rozmowy dyscyplinujące  z uczniami, którzy 
stosują agresję i przemoc wobec innych. 

Szkoła przez cały rok według potrzeb współpracowała z instytucjami wspierającymi placówkę 
w działaniach opiekuńczo - wychowawczych i edukacyjnych. 

Prowadzone działania skierowane były do uczniów i rodziców. Realizowane były przez cały rok 
szkolny, w miarę pojawiających się potrzeb. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Łopatkach 
W Niepublicznej Szkole Podstawowej w Łopatkach podjęto działania profilaktyczne na temat: „Nie 

ucz mnie przemocy”, udział wzięli uczniowie z klas I-VIII.  Adresatem kolejnego działania byli 
najmłodsi uczniowie z klas I-III, którzy wzięli udział w konkursie plastycznym „STOP przemocy”. 
Placówka program wychowawczo- profilaktycznego realizowała głównie na lekcjach 
wychowawczych oraz zajęciach dodatkowych podczas których kształtowała umiejętności 
rozwiązywania problemów oraz w jaki sposób radzić sobie z przejawami przemocy. Wdrażano także 
normy zachowań w miejscach publicznych  i środowisko rodzinnym. Uświadamiano dzieci 
o skutkach nałogów, wzmacniano poczucie własnej wartości. 
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Szkoła Podstawowa w Bałuczu 
Głównym celem działań prowadzonych w roku 2021 roku na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie było podniesienie świadomości uczniów i ich rodziców na temat zjawiska przemocy 
w rodzinie oraz sposobów przeciwdziałania temu zjawisku. Działania te miały charakter porad 
i konsultacji z pedagogiem szkolnym oraz wychowawcami dla uczniów i rodziców mających na celu 
poszerzenie ich wiedzy na temat zjawiska przemocy oraz przekazanie informacji na temat instytucji 
zajmujących się pomocą w sytuacji zaistnienie przemocy. 

Szkoła Podstawowa w Bałuczu prowadziła również lekcje opiekuńczo – wychowawcze związane 
tematycznie z przemocą w rodzinie. Podczas zajęć kształtowano właściwe postawy i zachowania 
prospołeczne promując wartości rodzinne i rozwijając umiejętności interpersonalne. W ramach lekcji 
rozwijano świadomość roli i wartości rodziny w życiu człowieka, zwiększano u dzieci i młodzieży 
wiedzę na temat przemocy i agresji, kształtowano umiejętności zapobiegania eskalacji agresji 
i sytuacji konfliktowych oraz radzenia sobie ze stresem i dyskryminacją. Rozwijano umiejętności 
emocjonalno -  społeczne oraz dotyczące negatywnego wpływu substancji psychoaktywnych na 
człowieka i jego otoczenie. Kształtowano umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami oraz 
informowano gdzie i u kogo w razie potrzeby szukać pomocy. 

W placówce z udziałem Dyrektora, pedagoga szkolnego, wychowawców, rodziców  i uczniów 
zorganizowano spotkania mediacyjne, które miały na celu dostarczenie rodzicom i opiekunów wiedzy 
na temat prawidłowych metod wychowawczych oraz radzeniu sobie z trudnościami wychowawczymi. 

Dzieci brały udział w zajęciach na temat szeroko rozumianej przemocy  - czym jest przemoc, formy 
przemocy, jak sobie radzić w sytuacji zaistnienia przemocy, możliwych skutkach i konsekwencjach 
przemocy oraz formach pomocy. Odbyły się również indywidualne rozmowy wspierające z uczniami, 
którzy doświadczyli agresji, przemocy ze strony innych oraz rozmów dyscyplinujących z uczniami, 
którzy stosują agresję i przemoc. Wśród uczniów kształtowano postawy prospołeczne, tolerancję 
i poszanowanie innych. Opracowano i przesłano rodzicom i dzieciom materiał dotyczący tematu 
„Zero dla Dyskryminacji”. 

Szkoła przez cały rok udzielała informacji o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej, 
prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz informowała o adresach instytucji i pomiotach świadczących 
specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą. 

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Teodorach 
Niepubliczna Szkoła Podstawowa im. Lotników Łaskich w Teodorach w ramach realizacji 

programu wychowawczo-profilaktycznego w roku 2021 realizowała następujące zadanie mające na 
celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  Pedagog szkolny realizował zajęcia edukacyjno-
profilaktyczne w poszczególnych klasach mające na celu kształtowanie umiejętności 
interpersonalnych, profilaktykę uzależnień, zachowań agresywnych i innych zgłaszanych przez 
nauczycieli potrzeb. Aby przeciwdziałać zachowaniom ryzykownym wychowawcy klas oraz pedagog 
szkolny przeprowadzili zajęcia o tematyce: bezpieczeństwa w sieci, uzależnień i innych zagrożeń 
płynących z korzystania z Internetu i nowych technologii,zachowań agresywnych, przemocowych, 
niebezpiecznego wpływu używek na zdrowie fizyczne i psychiczne, zapoznali uczniów 
z informacjami na temat praw dziecka, bezpiecznych zachowań w relacjach z osobami obcymi. 

 W ramach współpracy szkoły z rodzicami w celu zapobiegania problemom wychowawczym 
przeprowadzano przez dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawców, nauczycieli rozmowy 
z rodzicami uczniów, które dotyczyły w szczególności: niewłaściwych zachowań dzieci w stosunku 
do innych uczniów (bójki, wyzwiska, wyśmiewanie itp.), umiejętnego stawiania granic, przyczyn 
powstawania zaburzeń zachowania; wyznaczania jasnych zasad i reguł w wychowaniu,  kłótni 
zachowań agresywnych między dziećmi; niewłaściwej komunikacji między dzieckiem a rodzicami, 
konfliktów między rodzicami, mających zły wpływ na ogólne funkcjonowanie dziecka w domu, 
trudnych zachowań pojawiających się u dzieci, udzielania instruktażu w zakresie metod efektywnego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: DF04EE8C-9245-4197-A42E-7FEB06D7664A. Podpisany Strona 5



uczenia w celu zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. Ponadto szkoła w tym zakresie 
współpracowała z MGOPS, Kuratorami sądowymi, Policją, PPP w Łasku, Sądem Rejonowym 
w Łasku Wydział Rodzinny i Nieletnich. 

Szkoła Podstawowa w Wiewiórczynie 
  
W szkole w 2021 roku prowadzono działania na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie w formie pogadanek, spotkań online z rodzicami i dziećmi. Placówka brała udział 
w kampaniach pod patronem fundacji Dzieci Niczyje, razem Damy Radę, Stop Przemocy w Rodzinie. 
Rodzice mieli możliwość wziąć udział w szkoleniu i skonsultować się z psychiatrą bądź 
z psychologiem z fundacji i uzyskać bezpłatna pomoc. 

 Na lekcjach omawiano treści dotyczące fake newsu, hejtu w sieci i świadomej 
odpowiedzialności cywilnej i prawnej za te działania. Rozmawiano o uzależnieniach od technologii 
cyfrowej jak i o zagrożeniach jakie za sobą niosą. Dzieci obejrzały film „Bądź z innej bajki”. 

Pedagog szkolny przeprowadził z rodzicami na terenie szkoły rozmowy indywidualne lub 
videorozmowy w sprawach dotyczących relacji z dziećmi w czasie pandemii oraz omawiał 
niepokojące  według rodziców zachowania. 

Dzieci ze starszych klas brały udział w spotkaniach z Policją, podczas których poznały aspekty 
prawne dotyczące zachowań demoralizujących oraz płynące z niewłaściwego zachowania 
konsekwencje prawne. 

 Przez cały rok szkolny w ramach potrzeb uczniowie i rodzice byli informowani 
o możliwościach konsultacji z psychologiem i pedagogiem oraz mieli możliwość uzyskania adresów 
instytucji udzielających bezpłatnej pomocy w przypadku problemów rodzinnych. 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 1 w Łasku im. gen. Władysława Andersa 
W Zespole Szkół w 2021 roku w ramach programu przeciwdziałania  przemocy w rodzinie 

przeprowadzono lekcje dotyczące agresji. Dla rodziców, nauczycieli i młodzieży udostępniona była 
literatura na temat przemocy i agresji. Wśród uczniów diagnozowano zachowania agresywne i ich 
przyczyny. Dzieci z najmłodszych klas I i II wzięły udział w spotkaniu z policjantami pt 
„Przestępczość wśród nieletnich, demoralizacja – konsekwencje prawne”. Przeprowadzono również 
zajęcia edukacyjne na temat zachowań agresywnych, złości i radzenia sobie ze złością. 
Zorganizowano kampanie „Stop przemocy” oraz „Szkoła bezpieczna w sieci”. Dzieci oraz rodzice 
przez cały rok mieli do wglądu wykaz instytucji wspierających rodzinę. 

I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Łasku 
W placówce w roku 2021 przeprowadzono zajęcia profilaktyczne dotyczące agresji, zachowań 

autodestrukcyjnych, przeprowadzono tematy odnośnie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 
zrealizowano program „Bezpieczny Powiat”, „Jak dbać o miłość” i „Metody radzenia sobie ze 
stresem”, „Agresja i przemoc w środowisku”. Przeprowadzono spotkanie z funkcjonariuszem KPP 
z Łasku na temat bezpieczeństwa i pomocy oferowanej przez Policję oraz konsekwencji wynikających 
z łamania prawa. Uczniom zaprezentowano i omówiono film edukacyjny z zakresu przeciwdziałania 
sytuacjom trudnym w rodzinie – „Przemoc w sieci”, „Manipulacja”, „Rodzice mnie nie rozumieją”, 
„Asertywność jak rozmawiać” i „Przemoc w rodzinie”. W placówce odbyły się także zajęcia 
profilaktyczne dotyczące zapobiegania agresji, zachowań auto destrukcyjnych i radzenia sobie 
z przemocą. Z młodzieżą przeprowadzono indywidualne zajęcia pt. ”Techniki radzenia sobie ze 
stresem w szkole i w życiu”. 

Zespół Szkół Ogólnokształcących i. Ignacego Jana Paderewskiego w Łasku 
 W Zespole Szkół w roku 2021 przeprowadzono działania w zakresie przeciwdziałania 

przemocy. Uświadamiano uczniom, jak ważne jest reagowanie na zjawiska przemocy, zajęcia odbyły 
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się pod tematem - „Międzynarodowy dzień bez przemocy”. Przeprowadzono również „Trening 
Zastępowania Agresji”. Udzielano porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle 
konfliktów rodzinnych i trudności środowiskowych. Przeprowadzono szereg zajęć odnośnie 
szkodliwego wpływu używek, zajęcia odbyły się nt. „Rodzina przeciwko uzależnieniom”, 
„Dopalaczom mówimy STOP – wybieramy zdrowie”, „Bliżej siebie dalej używek” i „Światowy dzień 
rzucania palenia”. 

Szkoła przez cały rok w ramach potrzeb współpracowała z instytucjami i organizacjami 
zainteresowanymi problemami opieki i wychowania dzieci i młodzieży w zakresie pomocy 
w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, problemów rodzinnych i osobistych. 

Zespół Szkół Mundurowo – Technicznych w Ostrowie 
W szkole w ramach działań w 2021 roku rozpoznawano i rozwijano możliwości, uzdolnienia 

i zainteresowania uczniów w celu eliminowania złych emocji. Na zajęciach przeprowadzono ankiety, 
obserwacje i stawiano diagnozy. W ramach lekcji edukowano młodzież w zakresie właściwego 
pojęcia tolerancji, szacunku i odwagi w reagowaniu na niesprawiedliwość, agresję i krzywdę drugiego 
człowieka. 

Komenda Powiatowa Policji w Łasku 
W 2021 roku w związku ze znęcaniem się nad osobą najbliższą wszczęto 18 postępowań 

przygotowawczych a stwierdzono 15 przestępstw. 
Sąd Rejonowy w Łasku 

Zespól Kuratorskiej Służby Sądowej 
W 2021 roku na podstawie art. 207 §1 k.k do kuratorskiej służby sądowej wpłynęło 8 wyroków 

skazujących oraz wykonano 17 orzeczeń skazujących w stosunku do osób zamieszkałych na terenie 
Miasta i Gminy Łask. 

Powiatowe Centrum Pomocy w Rodzinie 
Z pomocy oferty Ośrodka Interwencji Kryzysowej w 2021 roku skorzystało 40 osób, udzielono 

łącznie 125 porad, w tym: 79 porad psychologicznych, 23 porad prawnych i 23 porad socjalnych. 
Wielokrotnie udzielane były porady łączone. Klienci zgłaszali się do ośrodka z powodu kryzysu 
rodziny w związku z przemocą w rodzinie, kryzysu związanego z nadużywaniem alkoholu przez 
klienta lub jego rodzinę, kryzysu osobistego związanego z podejmowaniem decyzji życiowej. Ponadto 
zgłaszały się osoby ze stresem związanym z przeżywaniem żałoby po śmierci bliskiej osoby, po 
rozstaniu z bliską osobą. Pojawiały się tematy związane z utratą pracy, trudną sytuacją finansową lub 
problemami  zdrowotnymi. Pomoc udzielana była w formie spotkań indywidualnych z pracownikiem 
socjalnym,       psychologiem lub prawnikiem. Pracownicy Ośrodka starali się rozpoznać sytuację i w 
razie potrzeby kierować osoby do odpowiednich instytucji. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Łasku 
Poradnia w roku 2021 w Gminie Łask objęła swoimi zadaniami uczniów z 3 szkół podstawowych, 

2 przedszkoli oraz prowadziła zajęcia we własnej placówce. Zajęcia w szkołach podstawowych 
odbyły się o tematyce: „Promowanie zdrowia psychicznego”, „Czy tylko państwa maja granice? - jak 
szanować granice innych osób”, „Ja mam prawo, Ty masz prawo o poszanowaniu praw innych”i 
„Wylogowani o przeciwdziałaniu uzależnieniom od multimediów.” Dzieci z przedszkoli zapoznały 
się z tematyką - „Poskromić złośnika”, „Rola rodziny w kształtowaniu kompetencji komunikacyjnych 
dzieci” i „Zajęcia edukacyjne: „Przemoc – zamyka usta, zabija serca, wiąże ręce.” 

Poradnia przeprowadziła również zajęcia grupowe dla dzieci nieśmiałych zagrożonych 
wykluczeniem rówieśniczym oraz rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne „Legotus”. 
Bezpośrednia pomoc była udzielana dzieciom i rodzicom w formie zajęć o charakterze 
terapeutycznym. Wsparcie w oddziaływaniach wychowawczych udzielono również rodzicom 
w formie porad i konsultacji na terenie Poradni bądź poprzez komunikatory elektroniczne. 
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Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku 
Dla Ośrodka Pomocy Społecznej przepisy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie reguluje 

ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U z 2019 roku poz. 1507, z 2021 r. 
poz. 1249), ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku 
(t.j. Dz. U z 2020 poz. 218, z 2021 r. poz. 1249) oraz inne przepisy prawne. W 2021 roku w Ośrodku 
zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowało 14 pracowników socjalnych. 

Pracownicy socjalni z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku na bieżąco 
prowadzili rozeznania w rodzinach znajdujących się pod ich opieką. Działania  podejmowane wobec 
osób doświadczających przemocy w rodzinie odbywały się w formie poradnictwa specjalistycznego 
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W celu prawidłowego wsparcia realizowano 
działania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, współpracowano 
z instytucjami pomocowymi, działającymi w celu przeciwdziałania oraz pomocy osobom doznającym 
przemocy. Pracownik socjalny pomagał również w sporządzaniu pism do innych instytucji,  
zapewniano osobom doznającym przemocy wsparcia finansowego i pomocy w postaci pracy 
socjalnej, udostępniano informacji o instytucjach i organizacjach, udzielających pomocy osobom 
dotkniętym zjawiskiem przemocy. Systematycznie monitorowano rodziny, udzielano wsparcia 
emocjonalnego, w miarę potrzeb kierowano do innych specjalistów - prawnik, psycholog, terapeuta 
ds. uzależnień - zgodnie z art. 46 ust. 1, 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – poradnictwo jest 
świadczone osobom i rodzinom, które mają trudności lub wykazują potrzebę wsparcia 
w rozwiązywaniu swoich problemów życiowych, bez względu na posiadany dochód.  Miejsko – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku zgodnie z art. 9a ust. 9 ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie zapewnił obsługę organizacyjno - techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zespół Interdyscyplinarny 
W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny w Łasku spotkał się 4 razy: 30 marca, 29 czerwca, 

28 września oraz 15 grudnia. 
W 2021 r do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 34 Niebieskich Kart – A. We wszystkich 

przypadkach formularze zostały założone przez funkcjonariuszy KPP. Powołano 26 grup roboczych, 
które w 2021 roku spotkały się 34 razy. W 11 przypadkach sporządzono Niebieska Kartę - C 
a w 14 procedurach formularz Niebieskiej Karty – D. 

Członkiem Grupy Roboczej w każdym przypadku był pracownik socjalny z Miejsko-Gminnego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku i  policjant z Zespołu Dzielnicowych Komendy Powiatowej 
Policji w Łasku. Ponadto w 8 sprawach do Grupy Roboczej powołano przedstawiciela z Zespołu 
Kuratorskiej Służby Sądu Rejonowego w Łasku, natomiast w 3 sprawach członkiem był 
przedstawiciel oświaty pełniący funkcję pedagoga w szkole, który jest jednocześnie członkiem 
Zespołu. W 10 przypadkach członkiem Grupy Roboczej był psycholog z Punktu Konsultacyjnego 
w Łasku. 

 W 5 sprawach Grupa Robocza wystosowała pismo do Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Łasku o objęcie leczeniem odwykowym osoby, co do której istnieje 
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. 

 Wśród wpływających do Zespołu Interdyscyplinarnego Niebieskich Kart w 16 przypadkach 
sprawca był nietrzeźwy a w 1 przypadku nietrzeźwa była ofiara. Wobec osób podejrzanych 
o stosowanie przemocy w 18 przypadkach zastosowano środki przymusu bezpośredniego a w 
17 przypadkach sprawcę przemocy umieszczono w policyjnym pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych. 

W 2021 roku zamknięto 18 procedur rozpoczętych w tym samym roku oraz 11 procedur z 2020 
roku. W 1 przypadku formularz Niebieskiej Karty został wysłany do ośrodka właściwego z uwagi na 
zmianę miejsca zamieszkania potencjalnej ofiary. Na koniec roku zostało do rozpatrzenia 
8 Niebieskich Kart założonych w 2021 roku. 
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 Osoby, co do których zachodzi podejrzenie, że są dotknięte przemocą lub stosują przemoc 
kierowane są na konsultacje do psychologa. Dla każdej osoby dotkniętej przemocą w rodzinie 
w ramach procedury NK opracowany był indywidualny plan pomocy. Sytuacja rodzin dotkniętych 
przemocą na bieżąco była monitorowana przez pracowników socjalnych oraz Policję, a sytuacja 
małoletnich dzieci również przez pracowników oświaty. Na bieżąco prowadzone były działania 
mające zapobiegać występowaniu przemocy. 

 Zaistniała sytuacja epidemiczna spowodowała, iż w okresach braku możliwości spotkań 
osobistych pomoc osobom potrzebującym udzielana była telefonicznie lub mailowo. 

 Członkowie zespołu oraz grup roboczych poszerzali swoją wiedzę poprzez udział w szkoleniu 
z  zakresu procedury „Niebieskiej Karty”. „Praktyczna wiedza z zakresu przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”. W szkoleniu brało udział 12 pracowników MGOPS. 

Punkt Konsultacyjny 
Prowadzenie Punktu Konsultacyjnego odbywa się w formie codziennych dyżurów. Konsultanci-

specjaliści z zakresu uzależnień, współuzależnienia i przemocy, starają się prawidłowo rozpoznać 
problem, opracować plan pomocy a także zapewnić wsparcie i docelowo pomóc w wyjściu z kryzysu. 
Radca prawny pomaga również osobom doświadczającym przemocy domowej. Osoby te potrzebują 
różnorodnej pomocy prawnej. 

W ubiegłym roku Punkt Konsultacyjny był czynny w dni robocze 5 razy w tygodniu, w godzinach 
porannych, przedpołudniowych oraz popołudniowych. Konsultacje odbywały się w formie spotkań 
osobistych oraz rozmów telefonicznych, nie wymagały skierowania. Wszystkie porady świadczone 
w Punkcie Konsultacyjnym są nieodpłatne i anonimowe, przeznaczone dla mieszkańców miasta 
i gminy Łask. 

Wsparciem psychologicznym i rodzinnym objętych było w formie konsultacji i porad 139 osób, 
którzy skorzystali łącznie z 350 porad. Główne kategorie problemów z jakimi zgłaszały się osoby 
i rodziny do psychologa w Punkcie Konsultacyjnym dotyczyły: kryzysów małżeńskich (28 osób - 
67 porady),  uzależnienia od alkoholu (21 osób - 72 porady), przemocy w rodzinie (24 osoby - 
44 porady), problemów wychowawczych  z dziećmi (22 osoby- 49 porady) i problemy rodzinne (44 
osoby – 118 porad). 

Zatrudniony w Punkcie Konsultacyjnym psycholog uczestniczył także w spotkaniach Grup 
Roboczych w ramach prowadzonych w 15 rodzinach procedur Niebieskiej Karty. Psycholog wspólnie 
z pracownikami socjalnymi odbyła również 12 wizyt w środowisku zamieszkania osób i rodzin 
potrzebujących fachowego wsparcia. 

W Punkcie Konsultacyjnym osobą, której zadaniem było wsparcie chcących wygrać z nałogiem 
i przezwyciężyć problemy osobiste był terapeuta uzależnień. W 2021 roku oferowaną formą pomocy 
objął  43 osoby, którym udzielił łącznie 137 porad. 

W roku 2021 osoby nie radzące sobie z różnorodnymi trudnościami w życiu codziennym mogły 
skorzystać z pomocy terapeuty rodzinnego. Z takiej formy pomocy skorzystało 65 osób na 
151 spotkaniach. 

 Z porad prawnika pełniącego dyżur w Punkcie Konsultacyjnym w 2021 roku skorzystało 
152 osoby. 

W celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się pandemii COVID 19 specjaliści zatrudnieni w Punkcie 
Konsultacyjnym udzielali pomocy i wsparcia w formie mieszanej, tj. w postaci indywidualnych porad 
z zachowaniem reżimu sanitarnego, jak również w formie teleporad, których w roku 2021 było 14. 
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DZIAŁ VI. 

Ocena realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 
Ofiar Przemocy w Rodzinie realizowanego w roku 2021 

 Celem głównym Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy w Rodzinie w Łasku jest przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie i skuteczne 
rozwiązywanie problemów z nim związanych na terenie Gminy Łask. 

Podejmowane działania wynikające z przedmiotowego Programu miały na celu zwiększenie 
dostępności, skuteczności oraz jakości profesjonalnej pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Należy 
podkreślić, iż mimo ograniczeń wynikających ze stanu epidemii koronawirusa SARS-Cov-2, działania 
te były realizowane w miarę możliwości na bieżąco. Wykorzystywano zastępcze środki komunikacji 
z osobami uwikłanymi w przemoc, tj.: środki telefoniczne oraz elektroniczne. Członkowie grup 
roboczych utrzymywali ze sobą oraz z osobami uwikłanymi w przemoc ciągły kontakt bezpośredni 
lub telefoniczny w celu realizacji procedury „Niebieskiej Karty”. W sytuacjach niecierpiących zwłoki 
istniała również możliwość kontaktu bezpośredniego w siedzibie MGOPS, z zachowaniem reżimu 
sanitarnego. 

1. Cel szczegółowy – Interdyscyplinarna współpraca służb i instytucji w obszarze 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym działań interwencyjnych – procedura 
„Niebieskiej Karty” 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku, w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego 
prowadził działania poprzez współpracę: pracowników socjalnych, przedstawicieli oświaty, policji, 
przedstawicieli GKRPA, przedstawicieli ochrony zdrowia, kuratora sądowego, którzy czynnie 
uczestniczyli w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. Wszechstronna współpraca 
umożliwiła sprawnie ocenić sytuację i podjąć działania w kierunku przeciwdziałaniu lub zaprzestaniu 
przemocy w rodzinie. 

2. Cel szczegółowy – Zwiększenie skuteczności pomocy i ochrony dla osób doznających 
przemocy w rodzinie 

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy na bieżąco uaktualniał oraz rozpowszechniał informacje na 
temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których występuje zjawisko przemocy domowej.  
Informacje umieszczane na tablicach ogłoszeń oraz stronie internetowej dotyczyły wykazu placówek 
udzielających pomocy i wsparcia oraz danych teleadresowych instytucji zajmujących się 
problematyką przemocy w rodzinie. 

3. Cel szczegółowy – Zwiększenie skuteczności działań motywacyjno – interwencyjnych 
wobec osób stosujących przemoc w rodzinie 

Sprawna współpraca, motywacja a czasem kładziony nacisk przez członków grup              
roboczych, dzielnicowych i pracowników socjalnych na osoby doznające przemocy lub stosujące 
przemoc pozwoliły w krótkim czasie zgłosić się do terapeuty, podjąć i przeprowadzić przez takie 
osoby współpracy ze specjalistami z Punkty Konsultacyjnego. 

4. Cel szczegółowy - Podniesienie skuteczności działań służb świadczących pomoc osobom 
doświadczającym przemocy w rodzinie i wobec osób stosujących przemoc  w rodzinie 

Dzięki należytej i szybkiej wymianie informacji pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz osób 
doświadczających przemocy w rodzinie i na rzecz osób stosujących przemoc w rodzinie często 
dochodziło to wzrostu efektywności podejmowanych działań. 

5. Cel Szczegółowy – Działania edukacyjne skierowane do dzieci i młodzieży mające na celu 
propagowanie skutecznych sposobów powstrzymania przemocy 

Na terenie Gminy Łask przeprowadzano dla dzieci i młodzieży zajęcia edukacyjno -wychowawcze. 
W przedszkolach i szkołach realizowano programy profilaktyki przemocy. Wspierano aktywne formy 
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spędzania czasu wolnego, promujące zachowania bez agresji. Poradnia Psychologiczo – Pedagogiczna 
w Łasku przeprowadziła również zajęcia grupowe dla dzieci na rzecz przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie w roku 2021. 

6. Cel szczegółowy – Działania edukacyjne skierowane dla osób dorosłych służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach zagrożonych 
przemocą w rodzinie 

W ramach powyższych celów podejmowano działania edukacyjne i profilaktyczne dla rodziców 
i opiekunów w szkołach oraz w poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Łasku. Udzielano 
rodzicom porad i konsultacji, przeprowadzono warsztaty i wykłady poświęcone funkcjonowaniu 
dziecka w rodzinie przemocowej. Rodziców i opiekunów pedagogizowano podczas wywiadówek 
odnosząc się do praw dziecka i problemu przemocy i agresji. Przez cały rok w ramach potrzeb była 
udzielana informacja o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, 
socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia  instytucji świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób 
dotkniętych przemocą. 

7. Cel szczegółowy – Zmiana postaw, przekonań i zachowań mieszkańców Gminy Łask 
wobec zjawiska przemocy   

Dzięki podejmowanym licznym działaniom profilaktycznym, kierowanym bezpośrednio do dzieci, 
młodzieży, rodziców, opiekunów, nauczycieli i mieszkańców Gminy Łask z każdym mijającym 
rokiem można zauważyć wzrastający poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie zjawiska, 
przyczyn i skutków przemocy w rodzinie. Instytucje i podmioty starały się maksymalnie wspierać 
osoby i rodziny będące w trudnej sytuacji życiowej, ze szczególnym uwzględnieniem osób 
najsłabszych, w tym dzieci i młodzieży, osób niepełnosprawnych i starszych. Świadomość zarówno 
ofiar, jak i sprawców przemocy w rodzinie, że mogą zwrócić się po pomoc i ją uzyskać jest niezwykle 
ważnym czynnikiem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wspólne działania mają większą szansę 
powodzenia. 

DZIAŁ VII. 

Podsumowanie 
Zadania wynikające z  Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Łask na lata 2018-2022 były realizowane przy współpracy 
wielu instytucji i podmiotów zaangażowanych w działania mające na celu przeciwdziałanie przemocy. 
Cele były realizowane zgodnie z programem oraz w oparciu o aktualne przepisy prawa. Oferta 
pomocowa skierowana była zarówno do domniemanych ofiar przemocy jak i do domniemanych jej 
sprawców. 

Podejmowano działania o charakterze profilaktycznym i informacyjnym skierowane do dzieci 
i młodzieży i pozostałych  mieszkańców gminy. Skupiano się na tym, by w tych działaniach dotrzeć 
do różnych grup społecznych. Instytucje starały się nawiązywać współpracę ze specjalistami. 
Podejmowano działania, które miały na celu przede wszystkim pomoc ale również edukację, 
poradnictwo, podniesienie świadomości społecznej i łatwy dostęp do informacji. 

Działania podejmowane w 2021 r. w ramach poszczególnych  celów szczegółowych na  terenie 
gminy Łask poprzez różne instytucje publiczne oraz inne podmioty przyczyniają się do uwrażliwienia 
społeczności lokalnej gminy, w tym młodego pokolenia, na problem przemocy domowej. 
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