Załącznik Nr 1

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Gostyń w 2015 roku.
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, Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Gostyń przedstawia sprawozdanie z
działalności zespołu w 2015 roku.

1) Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
W celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, Burmistrz
Gostynia na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Zarządzeniem powołał Zespół Interdyscyplinarny do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Do zadań zespołu w 2015 roku należało w
szczególności:
•

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

•

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

•

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

•

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania
pomocy w środowisku lokalnym;

•

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

W 2015 roku odbyło się 5 posiedzeń Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
który zajął się następującymi zagadnieniami:
• wypracowanie planu działania Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2015;
• analizą Niebieskich Kart po kątem alkoholizmu, wydawania skierowań na program
korekcyjno-edukacyjny dla sprawców przemocy w rodzinie, powtórnego zakładania
Niebieskiej Karty i liczbą spraw z art. 207kk
• podsumowanie realizowanych zadań Grup Roboczych i pracy Zespołu
Interdyscyplinarnego w 2015 roku;
• opracowanie zadań do planu działania Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2016 propozycje członków ZI;
• Ponadto na każdym spotkaniu omawiane były indywidualne sprawy z prowadzenia
procedury Niebieskiej Karty oraz informacje na temat prac Grup Roboczych.

Szkolenia i warsztaty
W 2015 członkowie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie podnosili swoje
kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, w tym:
• konferencji z okazji Światowego Dnia Trzeźwości – kwiecień 2015 roku;
• seminarium „Gostyński model aktywizacji społecznej i zawodowej osób dotkniętych
przemocą” – czerwiec 2015 roku;
•

szkolenie pod nazwą „Rola i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – październik 2015 roku;

•

kursie „Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach” – wrzesień – listopad 2015roku;

•

konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - grudzień 2015 roku.

Działalność profilaktyczna
W 2015 roku Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie
uczestniczył w realizacji dwóch programów profilaktycznych zakresie przeciwdziałania
przemocy rodzinie. Pierwszy z nich pod nazwą „Od bierności do aktywności ” – edycja II
otrzymał dofinansowanie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu
Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.
Drugi program pod nazwą „Razem łatwiej III”, otrzymał wsparcie Ministra Spraw
Wewnętrznych w ramach rządowego programu ograniczania przestępczości i
aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. W ramach realizacji programów
członkowie zespołu zajęli się między innymi:
• utworzeniem i uczestnictwem w grupie superwizyjnej w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
• organizacją i rozstrzygnięciem konkursu dla uczniów szkół podstawowych na komiks pod nazwą „Świat wolny od przemocy”;
• organizacją i rozstrzygnięciem konkursu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych na spot filmowy pod nazwą „Kocham, lubię, szanuję…”;
• aktywizacją osób starszych - warsztaty edukacyjne dla osób starszych, emerytów,
rencistów, osób niepełnosprawnych.

2) Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana w pracy Grup Roboczych
Do Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego w 2015 roku wpłynęło 32 „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 2015 roku 79 razy specjaliści
spotykali się z osobami dotkniętymi przemocą i sprawcami przemocy.
Tabela nr 1. Liczba Niebieskich Kart w latach 2012-2015
Rok

Ilość Niebieskich Kart

Liczba spotkań
Grup Roboczych

2012

47

115

2013

40

124

2014

28

76

2015

32

79

Tabela nr 2. Liczba Niebieskich Kart z podziałem na instytucje w 2015 roku
Instytucja zakładająca formularz

Liczba Niebieskich Kart

Niebieskiej Karty
Komenda Powiatowa Policji

21

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

4

Placówki oświatowe

1

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

5

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1

