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RADA GMINY MICHAŁOWICE 

 

Wzorem roku ubiegłego zgodnie z Uchwałą nr VII/61/2011 Rady Gminy Michałowice z dnia 

15 czerwca 2011 w sprawie uchwalenia Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011-2016 – Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji programu za rok 2012r. 

Zgodnie z zapisami programu Koordynatorem Programu jest Przewodniczący Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który został wybrany na pierwszym posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego 

w dniu 25 listopada 2011r. Zgodnie z Zarządzeniem nr187/2011 Wójta Gminy Michałowice z dnia 28 

października 2011r. Organizację pracy Zespołu określa Uchwała nr VII/59/2011 Rady Gminy 

Michałowice z dnia 15 czerwca 2011r.  

Głównymi celami programu przeciwdziałania przemocy jest  poprawa dostępności i 

skuteczności pomocy kierowanej do ofiar i osób zagrożonych przemocą oraz podniesienie 

świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Na podstawie podpisanych przez Wójta Gminy Michałowice Porozumień poszczególni realizatorzy 

zgodnie z zapisami programu złożyli sprawozdania Przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego, 

z których wynika, iż w związku z realizacją celów programu były podejmowane następujące działania: 

 

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Nowej Wsi: 

w Szkole Podstawowej zrealizowano 2 programy profilaktyczne z których łącznie skorzystało 97 

dzieci, źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty. 

w Gimnazjum zrealizowano 1 program profilaktyczny z którego skorzystało 51 dzieci, źródłem 

finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i 

rozwiązywania problemów alkoholowych, nie założono Niebieskiej Karty. 

w Przedszkolu zrealizowano 3 program profilaktyczny z którego skorzystało 53 dzieci, źródłem 

finansowania były środki własne Przedszkola, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Komorowie: 

w Szkole Podstawowej zrealizowano 2 programy profilaktyczne z których skorzystało 80 dzieci, 

źródłem finansowania były środki własne, nie założono Niebieskiej Karty. 

w Gimnazjum zrealizowano 2 programy profilaktyczne z których łącznie skorzystało 80 dzieci, 

źródłem finansowania były środki własne, nie założono Niebieskiej Karty. 

w Liceum Ogólnokształcącym nie realizowano programów profilaktycznych, nie założono Niebieskiej 

Karty. 

 

 

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Michałowicach: 

w Szkole Podstawowej zrealizowano 2 programy profilaktyczne z których łącznie skorzystało 133 

dzieci, źródłem finansowania były środki przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki 

i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz środki z Rady Rodziców, nie założono Niebieskiej 

Karty. 



w Gimnazjum zrealizowano 1 program profilaktyczny z którego skorzystało 76 dzieci, źródłem 

finansowania były środki pozyskane z Rady Rodziców, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

Przedszkole w Michałowicach: 

w Przedszkolu zrealizowano 1 program profilaktyczny z którego skorzystało 150 dzieci, źródłem 

finansowania były środki własne Przedszkola, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” w Komorowie 

nie odnotował pacjentów doświadczających/zgłaszających przemoc, nie wydano zaświadczeń 

lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, 

rozprowadzono materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.51 sztuk, nie założono 

Niebieskiej Karty. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Arka” w Komorowie 

nie odnotował pacjentów doświadczających/zgłaszających przemoc, nie wydano zaświadczeń 

lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, nie 

rozprowadzono materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Res-Med.40” w Michałowicach 

nie odnotował pacjentów doświadczających/zgłaszających przemoc, nie wydano zaświadczeń 

lekarskich o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z przemocą w rodzinie, nie 

rozprowadzono materiałów o charakterze informacyjno-edukacyjnym, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

Gminna Komisja ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Michałowicach 

z/s w Nowej Wsi: 

rozprowadziła materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.50 sztuk, z Punktu 

Informacyjnego dla osób z problemem przemocy skorzystało 9 osób, nie założono Niebieskiej Karty. 

 

Komisariat Policji Gminy Michałowice: 

rozprowadził materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.1000 sztuk, zanotowano 

5 interwencji związanych z przemocą oraz założono 7 Niebieskich Kart. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy Michałowice; 

rozprowadził materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok1000 sztuk ulotek i 8 

sztuk plakatów. Założono 4 Niebieskie Karty, odbyły się 4 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Zostało powołanych 8 grup roboczych w wyniku pracy których m.in. sporządzono 3 Niebieskie Karty 

„C” oraz 3 Niebieskie Karty „D”. Zapewniono schronienie w Ośrodku wsparcia dla 1 rodziny.  

  

 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Piastowie: 

rozprowadził materiały o charakterze informacyjno-edukacyjnym w ilości ok.100 sztuk ulotek i 30 

sztuk plakatów, w ramach OIK z pomocy skorzystało 5 osób z terenu Gminy Michałowice. 

 

 
Przewodniczący  

    Zespołu Interdyscyplinarnego 
                                                                                                                                           Edyta Żaczkiewicz 

 

 

 


