
Zał. do pisma zn. S-I.9452.1.2022.EK 
 

Ankieta dotycząca skali zjawiska przemocy w rodzinie, realizacji zadań wynikających  

z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, realizacji niektórych zadań 

wynikających z Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na rok 

2021 oraz prowadzonych działań wobec osób i rodzin uwikłanych w problem przemocy 

w rodzinie - dane za 2021 rok (zadania gminy). 

 

Pełna nazwa jednostki wypełniającej ankietę wraz z danymi teleadresowymi. 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lutowiskach 

Lutowiska 14 

38-713 Lutowiska 
 

1. Dane statystyczne, dotyczące osób doświadczających przemocy w rodzinie, osób 

stosujących przemoc oraz najczęściej występujących form przemocy w rodzinie. 

 

1.1. Czy na terenie gminy odnotowuje się występowanie problemu przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2021 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

1.2. Skala przemocy w rodzinie oraz częstotliwość jej występowania - 2021 r. 

Liczba rodzin, w których 

występuje zjawisko 

przemocy w rodzinie 

Częstotliwość zdarzeń przemocowych w ww. rodzinach 

(należy podać liczbę rodzin) 

1 raz w roku od 2 do 5 razy w roku 6 razy w roku i więcej 

6 3 2 1 

 

1.3. Liczba osób dotkniętych przemocą w rodzinie. 

Ogółem 

osoby 

dotknięte 

przemocą 

w rodzinie 

kobiety mężczyźni dzieci 

Ogółem z tego: Ogółem z tego: Ogółem z tego: 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno
-sprawne 

osoby 

starsze* 

osoby 

niepełno
-sprawne 

do 13 

r.ż. 
od 14 

do 18 
lat 

niepełno-

sprawne** 

8 6 1 0 0 0 0 2 2 0 1 

* Kobiety i mężczyźni powyżej 65 roku życia. 

**dzieci od 0 do 18 roku życia. 
 

1.4. Najczęściej zgłaszane przez osoby pokrzywdzone formy przemocy w rodzinie. 

Najczęściej zgłaszana forma przemocy TAK* NIE* 

przemoc psychiczna/emocjonalna x  

przemoc fizyczna x  

przemoc ekonomiczna  x 

przemoc seksualna  x 

zaniedbywanie  x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

1.5. Liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. 
Ogółem Kobiety Mężczyźni Osoby niepełnoletnie* 

6 0 6 0 

*Osoba do 18 r. ż. 
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2. Tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. 

2.1. Czy na terenie gminy w 2021 r. funkcjonował zespół interdyscyplinarny powołany przez 

wójta, burmistrza albo prezydenta miasta? 

TAK* NIE* 

x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.2. Czy gmina posiadała w 2021 r. uchwałę Rady Gminy w sprawie trybu i sposobu 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 

warunków jego funkcjonowania? 

TAK* NIE* 

x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.3. Czy zespół interdyscyplinarny działał w 2021 r. na podstawie porozumień zawartych 

pomiędzy wójtem, burmistrzem albo prezydentem miasta, a podmiotami, o których mowa  

w art. 9 a ust. 3, 3a lub 5 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

TAK* NIE* 

x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.4. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2021 r. wchodzili przedstawiciele określeni 

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

Podmiot TAK* NIE* 

jednostka organizacyjnych pomocy społecznej x  

gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych x  

policja x  

oświata x  

ochrona zdrowia x  

organizacja pozarządowa x  

Żandarmeria Wojskowa  x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.5. Czy w skład zespołu interdyscyplinarnego w 2021 r. wchodziły inne osoby wymienione  

w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie? 

Podmiot TAK* NIE* 

kuratorzy sądowi x  

prokuratorzy  x 

przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

2.6. Czy zespół interdyscyplinarny tworzył w 2021 r. grupy robocze? 

Rok TAK* NIE* 

2021 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
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W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o informację, kto tworzył grupy robocze  

lub o wyjaśnienie, dlaczego grupy robocze nie były tworzone. 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

3. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” w 2021 r. 

3.1. Procedura „Niebieskie Karty”. Należy wpisać liczbę wypełnionych w 2021 r. formularzy 

„Niebieska Karta-A”.* 

Nazwa podmiotu 

sporządzającego 

formularz NK-A 

Liczba formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

wszczynających 

procedurę 

Liczba ponownych 

formularzy 

„Niebieska Karta–A” 

Razem (suma): 

 liczba formularzy „Niebieska 

Karta-A” ogółem dla danej 

służby 

Policja  3 0 3 

Jednostka organizacyjna 

pomocy społecznej 

5 0 5 

Gminna komisja 

rozwiązywania 

problemów alkoholowych 

0 0 0 

Oświata  0 0 0 

Ochrona zdrowia  0 0 0 

Łącznie: 8 0 8 

* Tabelę należy wypełnić w całości oraz podsumować w poziomie i w pionie. 
 

3.2. Liczba prowadzonych w 2021 r. przez zespół interdyscyplinarny spraw w ramach 

procedury „Niebieskie Karty”.* 

Liczba prowadzonych przez 

zespół interdyscyplinarny spraw 

w ramach procedury „Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba osób doświadczających 

przemocy w rodzinie, których 

ww. postępowanie dotyczyło 

Liczba osób stosujących przemoc 

w rodzinie lub podejrzewanych  

o stosowanie przemocy, których  

ww. postępowanie dotyczyło 

0 0 0 

*Dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy całość postępowania prowadził zespół interdyscyplinarny i dla danej sprawy  

nie utworzono grupy roboczej. 
 

3.3. Liczba prowadzonych w 2021 r. przez grupy robocze spraw w ramach procedury 

„Niebieskie Karty”. 

Liczba 

prowadzonych 

przez grupy 

robocze spraw  

w ramach 

procedury 

„Niebieskie 

Karty” - ogółem 

Liczba 

utworzonych  

w 2021 r. grup 

roboczych* 

Liczba 

pracujących  

w 2021 r. grup 

roboczych** 

Liczba osób 

doświadczających 

przemocy  

w rodzinie, 

których ww. 

postępowanie 

dotyczyło 

Liczba osób 

stosujących przemoc  

w rodzinie lub 

podejrzewanych  

o stosowanie 

przemocy, których 

ww. postępowanie 

dotyczyło 

2 2 5 4 2 

*Należy wpisać liczbę utworzonych w 2021 r. grup roboczych, a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy 

robocze. 
**Należy wpisać liczbę grup roboczych utworzonych w 2021 r. oraz utworzonych w latach poprzednich  

i kontynuujących działania wobec konkretnych osób w 2021 r., a nie liczbę spotkań odbytych przez grupy 

robocze. 
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3.4. Liczba wypełnionych w 2021 r. formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-C” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-C” przez zespół interdyscyplinarny 

lub grupę roboczą 

4 

 

3.5. Liczba wypełnionych w 2021 r. formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół 

interdyscyplinarny lub grupę roboczą. 

Działania zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych w zakresie sporządzonych w ramach 

procedury „Niebieskie Karty” formularzy „Niebieskie Karty-D” 

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta-D” przez zespół interdyscyplinarny 

lub grupę roboczą 

2 

 

3.6. Liczba zakończonych w 2021 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”. 

Liczba zakończonych  

w 2021 r. spraw  

w ramach procedury 

„Niebieskie Karty” 

ogółem, z tego: 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 

rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” 

Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie procedury 

„Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” 

   

 

3.7. Liczba dzieci odebranych w 2021 r. z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe* 0 

*Na podstawie art. 12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w sytuacji bezpośredniego zagrożenia 

życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 
 

4. Działania interwencyjne i pomocowe prowadzone przez pracowników Ośrodka Pomocy 

Społecznej w 2021 r. w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

4.1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie – należy 

wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

8 Praca socjalna, Przyznanie asystenta rodziny, Współpraca pracowników 

socjalnych z pedagogiem szkolnym, Współpraca asystenta rodziny z 

kuratorem sądowym 

 

4.2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie  

lub podejrzewanych o stosowanie przemocy - należy wymienić maksymalnie 10 

najważniejszych działań. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

4.3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie - należy wymienić 

maksymalnie 10 najważniejszych działań. 
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Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

3 Pomoc psychologiczna, pedagogiczna, Współpraca asystenta rodziny z 

kuratorem sądowym 

 

4.4. Działania podejmowane wobec dzieci doświadczających przemocy w rodzinie - należy 

wymienić maksymalnie 10 najważniejszych działań.* 

Liczba dzieci objętych działaniami Podjęte działania 

2 Pomoc psychologiczna, pedagogiczna,  

*Dziecko - osoba od 0 do 18 r. ż. 
 

4.5. Kierowanie osób przez Ośrodek Pomocy Społecznej (OPS) lub zespół 

interdyscyplinarny/grupy robocze (ZI/GR) w 2021 r. do specjalistycznych ośrodków wsparcia 

dla ofiar przemocy w rodzinie (SOW), ośrodków interwencji kryzysowej (OIK). 

4.5.1. Liczba osób skierowanych w 2021 r. przez OPS lub ZI/GR do poszczególnych 

Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (SOW). 

SOW Liczba osób skierowanych ogółem, w tym: Liczba 

kobiet 

Liczba 

mężczyzn 

Liczba 

dzieci 

SOW Gorzyce 0 0 0 0 

SOW Korytniki 0 0 0 0 

SOW Lesko 0 0 0 0 

SOW Nowa Sarzyna 0 0 0 0 
 

4.5.2. Liczba osób skierowanych w 2021 r. przez OPS lub ZI/GR do Ośrodków Interwencji 

Kryzysowej (OIK). 

Nazwa i lokalizacja OIK Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba 

kobiet 

liczba 

mężczyzn 

liczba 

dzieci 

Ośrodek interwencji 

kryzysowej działający 

przy PCPR Ustrzyki 

Dolne 

0 0 0 0 

 

5. Kierowanie oraz motywowanie osób podejrzewanych o stosowanie przemocy  

w rodzinie do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (PKE) oraz w programach psychologiczno-

terapeutycznych dla osób stosujących przemoc w rodzinie (PPT). 

5.1. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS  

w 2021 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie (PKE). 

Liczba osób skierowanych 

ogółem, w tym: 

liczba kobiet liczba mężczyzn Nazwa realizatora PKE, 

gdzie skierowano osoby 

0 0 0 0 
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5.2. Liczba osób motywowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS 

w 2021 r. do udziału w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

5.3. Liczba osób skierowanych przez zespoły interdyscyplinarne, grupy robocze lub OPS  

w 2021 r. do udziału w programach psychologiczno-terapeutycznych dla osób stosujących 

przemoc w rodzinie (PPT). 

Liczba osób skierowanych 

ogółem, w tym: 

liczba kobiet liczba mężczyzn Nazwa realizatora PPT, 

gdzie skierowano osoby 

0 0 0 0 

 

5.4. Badanie skuteczności programów psychologiczno-terapeutycznych dla osób 

stosujących przemoc w rodzinie, prowadzonych przez powiaty, w kontekście osób  

z terenu gminy uczestniczących w 2021 r. tych programach. 

Liczba osób objętych działaniami Podjęte działania 

0 0 

 

6. Zawiadomienia o powzięciu podejrzenia o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonane w 2021 r. przez OPS, zespół interdyscyplinarny, 

grupy robocze (na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie). 

Instytucja, do której 

przekazano zawiadomienie 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez OPS 

Liczba zawiadomień dokonanych przez 

zespół interdyscyplinarny, grupy robocze 

Policja 1 0 

Prokuratura 2 0 

 

7. Dostępność poradnictwa specjalistycznego (prawnego, psychologicznego i in.) dla osób 

uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy w 2021 r.* 

Rodzaj 

poradnictwa 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy 

 Brak 1 raz  

w miesiącu  

Więcej niż 1 

raz w miesiącu  

1 raz  

w tygodniu 

Więcej niż 1 

raz w tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo 

prawne 

   x   

Poradnictwo 

psychologiczne 

  x    

Inny rodzaj 

poradnictwa (jaki?) 

x      

*Należy postawić znak X w wybranym polu. 
 

8. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy  

w rodzinie. 
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8.1. Czy gmina posiadała w 2021 r. opracowany, aktualny gminny program przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2021 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 
 

 

8.1.1. W przypadku odpowiedzi twierdzącej - należy podać pełny tytuł programu, datę i nr 

uchwały, którą program został przyjęty. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy 

w Rodzinie w Gminie Lutowiska na lata 2019-2022 uchwalony Uchwałą Nr VI/32/2019 

Rady Gminy Lutowiska z dnia 7 maja 2019r. 
 

8.1.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej – należy podać przyczyny takiego stanu  

oraz planowany termin opracowania gminnego programu przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

8.2. Czy gmina zrealizowała wszystkie zadania ujęte w gminnym programie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie przewidziane na 2021 r.? 

Rok TAK* NIE* 

2021 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

8.2.1. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej prosimy o podanie przyczyn. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 
 

9. Zapewnienie osobom dotkniętym przemocą w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia. 

9.1. Czy na terenie gminy zlokalizowany jest ośrodek wsparcia udzielający pomocy 

osobom uwikłanym w problem przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2021  x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

9.2. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy podać: 

9.2.1. Pełną nazwę i adres ośrodka wsparcia: 

…………………………………………………………………………………………………... 

9.2.2. Liczbę miejsc stacjonarnych w ośrodku wsparcia:…………………………................... 

9.2.3. Dostępne formy udzielanego poradnictwa / pomocy: 

…………………………………………………………………………………………………. 
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………………………………………………………………………………………………….. 
 

9.3. Liczba osób skierowanych w 2021 r. przez OPS lub zespół interdyscyplinarny/grupy 

robocze do Ośrodków Wsparcia (OW). 

Nazwa i lokalizacja OW Liczba osób skierowanych ogółem,  

w tym: 

liczba 

kobiet 

liczba 

mężczyzn 

liczba 

dzieci 

0 0 0 0 0 

 

9.4. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy opisać, w jaki sposób zabezpieczane są 

potencjalne potrzeby klientów w ww. zakresie. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

10. Czy na terenie gminy prowadzone jest poradnictwo oraz działania edukacyjne służące 

wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców w rodzinach 

zagrożonych przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* 

2021 x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

 

10.1. W przypadku odpowiedzi pozytywnej – należy krótko (w kilku punktach) opisać, jakie 

działania były realizowane. 

- Rodziny z dziećmi są objęte pomocą asystenta rodziny, gdzie na bieżąco świadczona 

jest pedagogizacja rodziców. 

- Pedagog z Zespołu Szkół w Lutowiskach pracuje z rodzicami nad wzmocnieniem 

kompetencji opiekuńczych i wychowawczych. 

- Zespół Szkół w Lutowiskach organizuje w ramach Programu cykliczne szkolenia dla 

rodziców. 

 

 

10.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji 

zadania. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

11. Opracowanie w 2021 r. lokalnej diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie, w tym ustalenie 

odsetka populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie. 

11.1. Czy na terenie gminy opracowano w 2021 r. lokalną diagnozę zjawiska przemocy  

w rodzinie, w tym czy ustalono odsetek populacji rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie? 
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Rok TAK* Liczba diagnoz** NIE* Pozostaje aktualna diagnoza  

z lat poprzednich* 

2021   x x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę opracowanych diagnoz. 
 

11.2. W przypadku odpowiedzi negatywnej należy wskazać przyczynę braku realizacji 

zadania. 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................... 

 

12. Badanie w 2021 r. skuteczności pomocy udzielanej rodzinom dotkniętym przemocą. 

12.1. Czy gmina przeprowadziła w 2021 r. lokalną analizę, dotyczącą czynników 

sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym przemocą  

w rodzinie? 

Rok TAK*  Liczba przeprowadzonych 

analiz** 

NIE* Pozostaje aktualna analiza  

z lat poprzednich* 

2021   x x 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** W przypadku odpowiedzi twierdzącej należy podać liczbę przeprowadzonych analiz. 

 

12.2. W przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej, prosimy o wskazanie lokalnych 

czynników sprzyjających i utrudniających skuteczną pomoc osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie, w układzie tabelarycznym - maksymalnie 5 najistotniejszych 

czynników w każdej z kategorii. 

Lokalne czynniki sprzyjające skutecznej pomocy 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Lokalne czynniki utrudniające skuteczną pomoc 

osobom dotkniętym przemocą w rodzinie 

Gmina Lutowiska ze względu na małą liczbę ludności, 

w stałej współpracy z Sołtysami i Radami Sołeckimi 

jest w stanie identyfikować rodziny wymagające 

wsparcia  

Na terenie Gminy i Powiatu brak jest ośrodków 

organizujących profesjonalną pomoc dla sprawców 

przemocy 

 

13. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2021 r. działania systemowe zapobiegające 

krzywdzeniu dzieci? 

Rok TAK* NIE* Jakie działania były realizowane?** 

2021  x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
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14. Czy na terenie gminy prowadzone były w 2021 r. kampanie informacyjne mające na celu 

podniesienie poziomu wiedzy i świadomości społecznej w zakresie przyczyn i skutków 

przemocy w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Jakie kampanie były realizowane?** 

2021 x  „Nie bądź obojętny –reaguj na przemoc domową” 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

15. Czy gmina upowszechnia informacje dotyczące możliwości i form uzyskania pomocy: 

medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, zawodowej i rodzinnej 

i in. osobom dotkniętym przemocą w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Jakie działania były realizowane?** 

2021 x  Poradnictwo świadczone przez pracowników 

socjalnych 

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.  

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

16. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane działania edukacyjne 

kierowane do osób dotkniętych przemocą w rodzinie w zakresie podstaw prawnych  

i zagadnień psychologicznych dotyczących reakcji na przemoc w rodzinie? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj opracowanych i realizowanych 

zajęć** 

Podmiot realizujący 

działania** 

2021  x   

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu.  

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

17. Czy na terenie gminy zostały opracowane i są realizowane programy terapeutyczne  

i pomocy psychologicznej, pedagogicznej, prawnej, socjalnej, rodzinnej dla osób 

dotkniętych przemocą w rodzinie, w tym w uzasadnionych przypadkach działania  

na rzecz reintegracji rodzin? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj opracowanych i realizowanych 

programów** 

Podmiot realizujący 

działania** 

2021  x   

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

18. Czy na terenie gminy zostały stworzone warunki umożliwiające osobom dotkniętym 

przemocą w rodzinie otrzymanie w pierwszej kolejności mieszkań socjalnych? 

Rok TAK* NIE* Rodzaj, formy podjętych działań** 

2021  x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 
 

19. Czy na terenie gminy został wdrożony system wsparcia dla osób pracujących 

bezpośrednio z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie i z osobami stosującymi 

przemoc, w formie m.in. superwizji, coachingu, doradztwa, grup wsparcia? 
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Rok TAK* NIE* Rodzaj udzielonego wsparcia** 

2021  x  

*Należy zaznaczyć X w wybranym polu. 

** Uzupełnia się w przypadku udzielenia odpowiedzi pozytywnej. 

 

 

 

 
 

Pieczątka oraz podpis Dyrektora/Kierownika jednostki: 
 

 

......................................................................................... 

 

 

 
 

 

Osoba do kontaktu, upoważniona do weryfikacji danych zawartych w ankiecie: 
 

 

 

Hubert Tuleja, tel. 13 461 00 55 
                              Imię, nazwisko, pełny nr telefonu  


