Załącznik Nr 2

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Gostyń w 2014 roku.
Przedstawiane sprawozdanie przygotowano na podstawie § 4, ust.3, pkt 5 Uchwały Rady Miejskiej
w Gostyniu Nr V/46/11 z dnia 18 marca 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w
Gminie Gostyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
I. Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń odbył
5 posiedzeń w 2014 roku i zajmował się niżej opisaną tematyką:
19 luty 2014 roku:




Przedstawienie i omówienie projektu sprawozdania za 2013 rok przygotowanego dla
Burmistrza Gostynia;
Wypracowywanie standardów Grup Roboczych;
Bieżące informacje na temat realizacji procedury Niebieskie Karty.

6 maja 2014 roku:

Kontynuacja prac nad standardami Grup Roboczych w tym:

praca ze sprawcą w ramach Grupy Roboczej ( karta klienta);

zakończenie pracy Grup Roboczych.

Omówienie indywidualnych spraw z prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.
10 września 2014 roku:

Przedstawienie dotychczasowych koncepcji standardów i wyłonienie z członków ZI
podzespołu dla wypracowania ostatecznej wersji standardów pracy Grup Roboczych

Informacja na temat szkolenia dla członków ZI finansowanego ze środków Wojewody
Wielkopolskiego w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych
zachowań „RAZEM BEZPIECZNIEJ” - tytuł projektu RAZEM ŁATWIEJ edycja II

Informacja na temat planowanych zmian personalnych w składzie członków ZI

Informacja na temat prowadzonych procedur NK
29 października 2014 roku:

Omówienie i przegłosowanie ostatecznej wersji wypracowanych standardów pracy Grup
Roboczych oraz wzorów innych dokumentów wypracowanych przez zespół roboczy.

Bieżące informacje na temat prowadzonej procedury NK.
5 grudnia 2014 roku:
 ocena prac filmowych w ramach zorganizowanego konkursu dla szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych pod nazwą „ Mężczyźni przeciwko przemocy wobec kobiet ”

II. Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana w pracy Grup Roboczych:
Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2014 roku wpłynęło 28 „Niebieskich Kart”
założonych w przypadkach występowania przemocy w rodzinie. Wszczęcie procedury obliguje
przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do ustalenia grupy specjalistów wchodzących w
skład Grup Roboczych. W 2014 roku 76 razy specjaliści spotykali się z osobami dotkniętymi
przemocą i sprawcami przemocy.
W tabeli zestawienie:
Rok
Ilość Niebieskich Kart
Ilość spotkań Grup Roboczych
2012

47

115

2013

40

124

2014

28

76

Szczegółowe informacje dotyczące procedury Niebieska Karta zawiera załącznik do sprawozdania.
III. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielania pomocy w środowisku lokalnym
podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego podejmują działania dotyczące rozpowszechniania
informacji o lokalnych możliwościach pomocy osobom doznającym przemocy.





grudzień 2014 roku
na terenie miasta i gminy Gostyń członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego rozprowadzili torby
z informacjami o możliwościach uzyskania
pomocy i hasłem zachęcającym do reagowania na akty przemocy. Opis torby: „Nie czujesz
się bezpieczna w swoim domu? Zadzwoń! „ Nadruk zawiera jednocześnie informację o
placówkach udzielających pomocy ofiarom przemocy domowej. Zadanie zostało
zrealizowane w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem łatwiej II”
finansowanego ze środków rządowego programu ograniczenia przestępczości i
aspołecznych zachowań „ Razem bezpieczniej”.
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego prezentowała wypracowane standardy pracy
Grup Roboczych na powiatowej konferencji w dniu 25 października 2014 roku;
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przesłała wypracowane standardy pracy
Grup Roboczych do Sędziego Michała Lewoc Naczelnika Wydziału ds Przeciwdzialania
Przemocy w Rodzinie, który poinformował o przekazaniu ich do Ministerstwa Pracy i
Polityki Społecznej z propozycją wykorzystania do opracowywania ujednoliconej
dokumentacji pracy grup roboczych w całym kraju.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 14 stycznia 2015 roku.

Załącznik do sprawozdania z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Gostyń. Za 2014 rok.

ANALIZA NIEBIESKICH KART
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

1.

Liczba prowadzonych procedur na dzień 31 grudzień 2014
roku

10

2.

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przez
przedstawicieli poszczególnych podmiotów wszczynających
procedurę w 2014 roku

28

2a

Jednostki organizacyjne pomocy spolecznej

8

2b

Policja

18

2c

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1

2d

Oświata

1

2e

Służba zdrowia

0

3.

Procedura NK prowadzona dla mieszkańców wsi

8

3a

Procedura NK prowadzona dla mieszkańców miasta

20

4.

Procedura NK prowadzona w rodzinach z dziećmi

13

4a

Ilość dzieci w rodzinach z procedurą NK

15

4b

Najmłodsza osoba doznająca przemocy

13 lat

4c

Najstarsza osoba doznająca przemocy

59 lat

4d

Najmłodsza osoba stosująca przemoc

28 lat

4e

Najstarsza osoba doznająca przemocy

59 lat

5.

Liczba NK A ponownie założonych 2014 roku

10

6.

Liczba powołanych Grup Roboczych w 2014 roku

28

6a

Liczba prowadzonych procedur z 2013 roku

13

7.

Liczba spotkań Grup Roboczych w 2014 roku

76

8.

Liczba zakończonych procedur w 2014 roku
Liczba zakończonych procedur w 2013 roku

25
31

9.

Wszczęcie procedury z art. 207 KK

5

10. Osoby, którym zapewniono schronienie w ośrodkach wsparcia

5

11. Przypadki odebrania dzieci z rodziny na podstawie art.12
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

1

