
PROJEKT REALIZACJI  II GRUPY ZADAŃ 2012 

PROJEKT DZIAŁAŃ 

 GRUPY WSPARCIA DLA KOBIET OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE  

ORAZ GRUPY WSPRACIA DLA DZIECI ŚWIADKÓW PRZEMOCY W RODZNIE  

Wstęp 

          W 2012 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu zadeklarował 

kontynuację Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pn. „Przemoc Kradnie Życie” 

do realizacji którego przystąpił  w roku 2011.   Dział Pomocy Środowiskowej MOPS -  

odpowiedzialny za realizację Programu opracował  niniejszy Projekt działań  Grupy Wsparcia 

dla Kobiet  Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Dzieci Świadków Przemocy w Rodzinie.  

Diagnoza Projektu została sporządzona  na podstawie danych będących w posiadaniu 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu. Cele i zadania to wynik dogłębnej 

analizy problemu przemocy w rodzinie występującego na terenie działania tut. Ośrodka z 

którym na co dzień przychodzi zmierzyć się pracownikom socjalnym oraz doświadczeń 

nabytych podczas realizacji Projektu w 2011roku.   

Opis problemu  

        W rozumieniu ustawy przemoc w rodzinie to jednorazowe  albo powtarzające się 

umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny,  

w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające  

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodującą szkody na ich  

zdrowiu fizycznym i psychicznym, także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 

dotkniętych przemocą. W przemocy domowej najbardziej istotna jest demonstracja i  

wykorzystywanie siły lub władzy w sposób, który jest krzywdzący dla innych członków 

rodziny. 

        Na przemoc w rodzinie można spojrzeć z perspektywy prawnej, moralnej, 

psychologicznej i społecznej. Z obserwacji wynika, iż wśród wielu ofiar tylko niewielka 

grupa decyduje się na złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa w rodzinie. 

Pozostałe osoby bądź nie wiedzą, gdzie można uzyskać fachową pomoc bądź obawiają się 

konsekwencji ze strony sprawcy przemocy. W przypadku przemocy w rodzinie najczęściej 

pokrzywdzone osoby to kobiety i dzieci. Wiek tych osób jest różny i nie ma tu jakiejś 

konkretnej reguły.  Trudno oszacować dokładnie rozmiary zjawiska przemocy, jednakże do 

ukazania problemu posłużyły dane Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Sączu.   

Diagnoza             

        Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nowym Sączu działa na terenie  Miasta Nowego 

Sącza, które liczy 83.680 tys. mieszkańców (stan dzień 31 grudzień 2010 roku, źródło 

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Nowego Sącza). Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Sączu udziela pomocy osobom i rodzinom dotkniętym problemami 

społecznymi. Pomoc ta kształtuje się na przełomie ostatnich lat w następujący sposób: w 2009 

roku liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 2306 tj. 2.75% w stosunku do liczby 

mieszkańców (83.768 tys. z 2008r), w 2010 roku liczba rodzin objętych pomocą wyniosła 

2586 tj. 3.09%, w 2011roku liczba rodzin objętych pomocą wynosiła 2628 tj. 3,14 %.   

W 2011 roku z uwagi na występowanie zjawiska przemocy w rodzinie pomoc przyznano 65 

rodzinom (193 osoby w rodzinie) tj. 2,47 %. Do października 2011 roku  założono  

25 Niebieskich Kart Pomocy Społecznej.  Po wejściu w życie nowych procedur dotyczących 



zakładania Niebieskiej Karty do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 

ich 35, w tym dwie założone przez pracowników socjalnych.  W 2011 roku pracownicy 

socjalni przepracowali ok. 987 godzin z rodzinami dotkniętymi problemem przemocy.  

W utworzonym w 2011 Punkcie Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie roku z pomocy 

skorzystały  143 osoby w tym 5 mężczyzn. Udzielono  następująca ilość porad i konsultacji:  

psychologicznych 247; prawnych  106; socjalnych 96; duchowych 18.  Wprowadzone zostały 

w pracę Punktu nowatorskie rozwiązania wspierające osoby doświadczające przemocy w 

rodzinie w postaci wsparcia duchowego. Na uwagę zasługuje również fakt, że osoba 

duchowna świadczy wsparcie w ramach wolontariatu.  

Najczęściej występującymi formami przemocy u osób korzystających z pomocy to 

przemoc psychiczna 100%, następnie fizyczna 75%, ekonomiczna 95% i seksualna 10% .  

W większości zgłaszanych przypadków ofiarami przemocy są kobiety. W przeważającej 

części niepracujące zawodowo, zajmujące się wychowaniem dzieci i korzystające ze 

świadczeń finansowych tut. Ośrodka.  

W MOPS  pracuje 34  pracowników socjalnych świadczących usługi w zakresie 

pomocy środowiskowej. Osoby te posiadają niezbędne kwalifikacje zawodowe do 

świadczenia pracy socjalnej w zakresie  przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

W związku nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 

125 poz. 842 z dnia 13.07.2010r.) Prezydent Miasta Nowego Sącza Zarządzeniem Nr 

452/2010 z dnia 24.11.2010r. powołał Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie – posiadający uprawnienia wynikające z w/w Ustawy. Ustawa ta 

nakłada na instytucje działające w obszarze: pomocy społecznej, ochrony zdrowia, policji, 

oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych obowiązek aktywnego 

współdziałania na rzecz osób/rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących 

przemoc w rodzinie. W 2011 roku odbyło się 13 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zostało Uchwałą powołanych przez Zespół Interdyscyplinarny 35 Grup Roboczych,  z czego 

decyzją Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w dwóch przypadkach zakończono 

procedurę Niebieskiej Karty. 

 

W 2011 r.  w ramach realizacji Projektu działań Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar 

Przemocy w Rodzinie osiągnięte zostały następujące rezultaty:  

 

 Udział w Grupie Wsparcia brało 9 kobiet ofiar przemocy w rodzinie,   

z czego 1 kobieta zrezygnowała w trakcie trwania grupy.  Udział w Grupie Wsparcia 

ukończyło 8 kobiet. Ponadto w grupie dzieci świadków przemocy w rodzinie wzięło 

udział 12 dzieci. 

 Sprawę o separację założyło 5 kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia. 

 Sprawę rozwodową założyły 2 kobiety uczestniczące w Grupie Wsparcia.  

 Sprawę o znęcanie się założyły 2 kobiety uczestniczące w Grupie Wsparcia, z czego  

1 kobieta w związku ze założeniem sprawy o znęcanie się musiała skorzystać ze 

schronienia w hostelu  Sądeckiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. 

  Aktywizację zawodową podjęła 1 kobieta uczestnicząca w Grupie Wsparcia  

z pośród 4 kobiet bezrobotnych, 2 kobiety pracowały zawodowo, 1 kobieta posiadała 

rentę inwalidzką.  

 

 



Wprowadzone zmiany do Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie dały 

służbom i instytucjom zajmującymi się tym problemem większe możliwości prawne 

skuteczniejszego działania na rzecz ofiar przemocy. Przyczyniło się to również do wzrostu 

zgłaszanych przypadków przemocy w rodzinie oraz zwiększenia świadomości ofiar przemocy 

w zakresie  przysługujących im praw, wsparcia i dostępu do szerokiego pakietu pomocy.  

Osiągnięte w 2011roku  rezultaty podjętych działań skłaniają nas do tworzenia nie tylko  

Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie, ale również  Grupy Wsparcia 

dla  Dzieci Świadków Przemocy w Rodzinie 

 

Cel główny Projektu: 

 

Nabywanie przez kobiety umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

skierowanych na zatrzymanie przemocy, a poprzez to zwiększenie świadomości 

i poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności życiowych, 

zwiększających niezależność. 

 

Cele szczegółowe Projektu: 

 

1. Działania o charakterze terapeutycznym i psychoedukacyjnym, zmierzające do 

złagodzenia psychologicznych skutków przemocy domowej wśród jej ofiar.     

2. Zdobywanie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami wynikającymi  

z doświadczenia przemocy w rodzinie.  

3. Nabywanie umiejętności służących zatrzymaniu przemocy. 

4. Przekazywanie wiedzy na temat przemocy w rodzinie.  

5. Umożliwienie kontaktu z innymi osobami doświadczającymi przemocy (dzielenie się 

doświadczeniami i problemami oraz wspólna próba ich rozwiązania, wzajemne 

wspieranie się). 

6. Umożliwienie kontaktów ze specjalistami ( psycholog , prawnik policjant, pracownik 

socjalny, ksiądz).  

7. Aktywizowanie do działań (branie odpowiedzialności za siebie i innych, 

przeciwdziałanie wyuczonej bezradności). 

8. Edukowanie na temat tego, jak postępować i radzić sobie z dziećmi – ofiarami lub 

świadkami przemocy. 

9. Kształtowanie szeroko pojętnej umiejętności interpersonalnej. 

10. Nabycie zdolności rozpoznania i kontrolowania swoich emocji. 

Cele te zostaną osiągnięte poprzez realizację następujących zajęć: 

 

 

 

 

 



Program zajęć  grup wsparcia dla kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie  

 

 

Lp. Zadania Rodzaje i formy zajęć Osoby odpowiedzialne 

1 Diagnoza  

psychologiczna 

Indywidualna diagnoza psychologiczna sytuacji 

klienta  

psycholog 

2 Diagnoza  prawne  Indywidualna diagnoza prawna  

sytuacji klienta  

prawnik 

3 Diagnoza socjalna Indywidualne diagnoza socjalna sytuacji  klienta  pracownik socjalny 

4 Terapia grupowa 

 

 

 Organizowanie spotkań grupy wsparcia, 

 wsparcie - umiejętność wysłuchania, danie 

osobom biorącym w niej udział przestrzeni do 

opowiedzenia o różnych trudnych sprawach w 

bezpieczny sposób, 

 nauka nowych sposobów radzenia sobie z 

przemocą, 

  minimalizowanie poczucia osamotnienia w 

problemach, 

  podnoszenie poczucia własnej wartości, 

 nauczenie budowania wizerunku własnej osoby, 

  poprawa funkcjonowania w rolach 

społecznych, 

  rozwiązania relacji z przemocą. 

pracownik socjalny 

 

 

 

 

psycholog/terapeuta  

 

 

 

 

 

 

 

5 Edukacja 

organizacyjno  

prawna 

Spotkanie z prawnikiem - przekazanie zagadnień 

regulacji prawnych w sytuacji przemocy 

domowej, możliwości oraz formy podejmowania 

prawnych kroków mających na celu rozwiązanie 

trudnych sytuacji; 

prawnik 

 

 

 

Spotkanie z kuratorem - formy sprawowania 

dozorów, egzekwowanie obowiązków 

nakładanych przez Sąd na sprawców przemocy, 

zagadnienia procedury sądowej, praktyczne 

wskazówki postępowania dla osób w rodzinach 

dotkniętych przemocą, rola kuratora 

zawodowego; 

 

kurator zawodowy Sądu Rejonowego 

w Nowym Sączu 

Wsparcie duchowe Wzmocnienie i zrozumienie siebie. Pomoc w 

odnalezieniu własnej drogi życia. 

 

Osobowa duchowna 

Wsparcie osoby, 

która doświadczyła 

sama  problemu 

przemocy. 

 

Radzenia sobie  z przemocą  na przykładzie 

osoby, która sama przez to przeszła. 

Kobieta - ofiara przemocy 

6 Warsztaty 

edukacyjne 

 Prewencja patologii społecznych  i 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  /formalne 

oraz praktyczne uwarunkowania interwencji 

funkcjonariuszy Policji w sytuacjach przemocy 

domowej, zagadnienia proceduralne/ 

Emerytowany funkcjonariusz 

Komendy Miejskiej Policji w Nowy 

Sącz 



7 Propagowanie 

pozytywnych form 

zagospodarowania 

czasu wolnego. 

Wyjazd  integracyjny / wycieczka integracyjna  

 

 

Wyjście do teatru /kina  

Projekt socjalny „Jesienny przegląd teatralny” 

Pracownicy socjalni 

 

 

 

 

Pracownicy socjalni 

 

8 Zajęcia 

aktywizujące 

ruchowo i obronne 

Kurs z zakresu samoobrony dla kobiet ofiar 

przemocy w rodzinie oraz ćwiczenia relaksujące i 

wizualizacje. 

Trener - 

Emerytowany funkcjonariusz 

Komendy Miejskiej Policji w Nowy 

Sącz, 

9 Kreowanie 

własnego 

wizerunku  

Warsztaty w kreowaniu  zmiana własnego 

wizerunku 

Specjaliści z zakresu stylu i wizażu 

10 Grupa  dla dzieci z 

rodzin w których 

występuje przemoc  

Opieka nad dziećmi podczas udziału matki w 

grupie wsparcia 

- pomoc w nauce  

- zajęcia rozwijające umiejętności i zdolności 

dzieci 

- gry i zabawy 

- uczenie pozytywnych relacji w grupie 

Uczestnictwo w planowanym wyjeździe 

integracyjnym.  

Pracownik socjalny, 

Wolontariusze  

 

Opis Projektu: 
Warunkiem kwalifikacji do Grupy Wsparcia będzie diagnoza – brak przeciwwskazań 

osobowościowych do terapii grupowej i bieżące doświadczenie jakiejkolwiek formy 

przemocy ze strony partnera.  Zajęcia Grup Wsparcia dla osób doświadczających przemocy  

w rodzinie  będą trwać w okresie od  07.02.2012 r. do 18.12.2012 r. Osoby objęte tą formą 

pomocy będą spotykać się raz w tygodniu po dwie godziny - grupa prowadzona będzie przez 

dwóch specjalistów  w tym: terapeutę,  psychologa i pracownika socjalnego - w charakterze 

kooterapeuty. Grupy Wsparcia będą miały charakter otwarty spełnić będą funkcję 

terapeutyczną jak również interwencyjną.  

 

Odbiorcy Projektu:  

Projekt skierowany jest do kobiet mieszkanek miasta Nowego Sącza, które doświadczają  

przemocy w rodzinie oraz dzieci będących świadkami przemocy w rodzinie.   

 

Realizatorzy  

Dział Pomocy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka  Pomocy Społecznej w Nowym Sączu 

Zasięg:  

Miasto Nowy Sącz. 

 

 

 

 

 

 

 



Planowane efekty realizacji Projektu: 

– złagodzenie psychologicznych skutków przemocy w rodzinie, odzyskanie równowagi 

psychofizycznej przez uczestników programu; 

– odbudowanie pozytywnego wizerunku własnej osoby,  

– nabycie/wzmocnienie umiejętności prawidłowego reagowania w sytuacjach zaburzeń 

równowagi w rodzinie, 

– poznanie mechanizmów powstawania sytuacji kryzysowej i nabycie umiejętności 

wychodzenia z niej, 

– nabycie umiejętności korzystania z instytucjonalnych form wsparcia i pomocy, 

– zmniejszenie rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

– zwiększenie skuteczności i dostępności pomocy dla ofiar przemocy w rodzinie. 

Koszty:  

Projekt Grupy Wsparcia dla Kobiet Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz Grupy Dzieci Świadków 

Przemocy w Rodzinie finansowany jest w ramach realizacji Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie „ Przemoc kradnie życie”  przez Miejski  Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Nowym Sączu – środki własne budżetu jednostki / budżet państwa dotacja. 

Mierniki osiągnięcia celu Projektu: 

 Liczba kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia, 

  Liczba kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia które założyły sprawę o separację. 

 Liczba kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia, które założyły sprawę 

rozwodową.  

 Liczba kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia, które założyły sprawę o znęcanie 

się.  

 Liczba kobiet uczestniczących w Grupie Wsparcia, które pojęły aktywizację 

zawodową. 

 


