
Na terenie Gminy Dobra funkcjonuje od marca 2011 r. Gminny Zespół Interdyscyplinarny 
d/s przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  działający przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 
w Dobrej, który powołany został w celu podejmowania zintegrowanych, skutecznych działań 
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego od marca 2011 roku wpłynęło 28 formularzy 
„Niebieska Karta”. Formularz „Niebieska Karta” - stanowi zapis faktu interwencji 
związanej z przemocą i może stanowić dowód w postępowaniu procesowym w sytuacji, gdy 
ofiara postanowi złożyć doniesienie o popełnieniu przestępstwa. 

Wpłynięcie formularza  „Niebieska Karta” do Przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego uruchamia szereg zintegrowanych działań. Mianowicie Przewodniczący 
Zespołu powołuje Grupę Roboczą w celu rozwiązania problemów konkretnej rodziny. W skład 
Grupy Roboczej zazwyczaj wchodzi: 

- dzielnicowy – podejmuje niezbędne czynności zapewniające ochronę życia, zdrowia i mienia 
ofiary, systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa 

- pracownik socjalny – pracuje z rodziną celem określenia sytuacji materialno-bytowej i 
wskazania ewentualnych możliwości wsparcia w tym zakresie, umożliwia skorzystanie z 
poradnictwa specjalistycznego, udziela szczegółowych informacji, obejmuje rodzinę 

kompleksową pomocą.  

- pedagog szkolny – daje możliwość monitorowania sytuacji szkolnej małoletnich dzieci z 
rodzin dotkniętych przemocą.  

- kurator sądowy- informuje o osobach i rodzinach pozostających w zainteresowaniu Sądu oraz 
umożliwi monitorowanie sposobu wywiązywania się z obowiązków nałożonych przez Sąd 
wobec ofiary i sprawcy 

- członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – daje możliwość 
skierowania osób uzależnionych 
od alkoholu na terapię w systemie otwartym i zamkniętym 

W ramach procedury na spotkanie Grupy Roboczej zostaje zaproszona osoba, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Członkowie Grupy Roboczej 
opracowują i realizują indywidualny plan pomocy, monitorują sytuacje rodziny oraz 
dokumentują działania podejmowane wobec rodziny, w której dochodzi do przemocy. 
Członkowie grupy informują o możliwości uzyskania bezpłatnej pomocy psychologicznej, 
prawnej, socjalnej, o formach pomocy dzieciom. Osoby dotknięte przemocą otrzymują wykaz 
placówek świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą 
w rodzinie.   

Grupa Robocza spotyka się również z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują 
przemoc w rodzinie. Osoby takie wzywane są na spotkanie, gdzie Członkowie Grupy informują 
o konsekwencjach stosowania przemocy, przeprowadzają rozmowę ostrzegawczą oraz 
rozmowę pod kątem nadużywania alkoholu, środków odurzających, motywują 
do podjęcia leczenia odwykowego. 



Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z 
Twoich bliskich jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie wstydź się prosić o 
pomoc. Prawo stoi po Twojej stronie!!! 

Co to jest przemoc? 

Przemoc( art. 2 pkt 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie) - to jednorazowe 
albo powtarzające się umyślnie działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste 
członków rodziny, a także innych osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w 
szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich 
godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu 
fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne u osób 
dotkniętych przemocą.  

 

  

  

Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie? 

Ofiarami przemocy mogą być: 

- współmałżonkowie 

-partnerzy w związkach nieformalnych 

- dzieci  

-osoby starsze  

- osoby niepełnosprawne  

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie to: 

- PRZEMOC FIZYCZNA (bicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie przedmiotami, 
policzkowanie…) 

-PRZEMOC PSYCHICZNA (wyśmiewanie, szydzenie, okazywanie braku szacunku, 
poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie 
i ograniczanie kontaktu z bliskimi….)  

-PRZEMOC SEKSUALNA (wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie 
nieakceptowanych praktyk seksualnych…) 

- PRZEMOC EKONOMICZNA (zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków 
finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy, niezaspakajanie podstawowych potrzeb 
materialnych.  



Do kogo możesz zwrócić się o pomoc ????  

Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej udziela wszelkich informacji dotyczących 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Codziennie w godzinach pracy Ośrodka ( poniedziałek 
od 8:00 do 16:00, wtorek – piątek od 7:15 do 15:15) można porozmawiać z pracownikami 
socjalnymi na temat przemocy w rodzinie lub na temat innych trudnych do przezwyciężenia 
sytuacji życiowych.   

Poniżej znajduje się wykaz Placówek pomagających w sytuacji przemocy w rodzinie:  

NAZWA  ADRES TELEFON  GODZINY PRZYJ ĘĆ 

Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej  

  

Dobra 38 

34-642 Dobra 
18- 33-30-060 

- poniedziałek 
  od 8:00-16:00 

- od wtorku do piątku od 7:15 -
15:15 

POLICJA  

- Zawadka 60 

34-650 Tymbark 

 

- 34-600 Limanowa 

ul. Żwirki i Wigury 
7 

 

18-33-43-049 

 

18-33-72-750 

 

 112  

całodobowa 

  

Punkt Konsultacyjny 
w Dobrej 

  

34-642 Dobra 
(budynek GOK-u) 

   -------------- 

- Psycholog – I i III 
wtorek    każdego miesiąca w 
godz. od 16:00- 19:00 

- Terapeuta uzależnień 
II i IV wtorek miesiąca w 
godz. 
od 12:00-15:00 

Prokurator Limanowa  
ul. Józefa Marka 19 

34-600 Limanowa 

18-33- 01- 450 

18-33-01- 480 

codziennie 
od 7:30 do 15:30 

Sąd Rejonowy w 
Limanowej . Wydział III 
Rodzinny 
 i Nieletnich  

ul. J. Marka 19 

24-600 Limanowa  

18-33-00-531 

18-33-00-532 
codziennie od 7:30-15:30 

OGÓLNOPOLSKI 
TELEFON DLA OFIAR 
PRZEMOCY W 
RODZINIE „Niebieska 
Linia”  

  801-12-00-02 
od poniedziałku do soboty w 
godz. 8.00- 22.00, w niedziele 
i święta - w godz. 8.00- 16.00 



PORADNIA 
TELEFONICZA  dla 
osób przeżywających 
kryzys emocjonalny. 

  116 123 

Od poniedziałku do piątku w 
godzinach od 14.00 do 22.00 
dyżurują  specjaliści Instytutu 
Psychologii Zdrowia PTP 

  

Sądecki Ośrodek 
Interwencji 
Kryzysowej/Hostel Dla 
ofiar przemocy  

 

 

 

 18 442 03 52  

 

Hostel czynny jest przez całą 
dobę przez 7 dni w tygodniu  

 

Zahamowanie przemocy w rodzinie jest możliwe – możesz z nią walczyć i uzyskać pomoc 
dla siebie i swoich bliskich. 

  

  

Zródło:  

1.       Ustawa z dnia  29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
Nr 180, poz. 1493, z póź. zm) 

2.       Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”  

3.       Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej – Model współpracy interdyscyplinarnej  

 


