Załącznik nr 2

Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Gminie Gostyń w 2016 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 2016 roku
Działania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;
4) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
5) zabezpieczenie dobra małoletnim dzieciom.
W 2016 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu do spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie, na których zajmowano się niżej opisaną tematyką:
21 marca 2016 roku:
1. Przedstawienie i omówienie projektu sprawozdania za 2015 rok przygotowanego dla
Burmistrza Gostynia;
2. Tworzenie zespołu interwencyjnego w zakresie procedur odebrania dziecka przy
wykorzystaniu rekomendowanych procedur w powiecie gostyńskim;
3. Przedstawienie procedury odebrania dziecka w powiecie gostyńskim;
4. Omówienie informacji ze szkolenia „Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci, procedury
odebrania dziecka od rodziny, przewozu dziecka i przekazanie do pieczy zastępczej”.
27 czerwca 2016 roku:
1. Przedstawienie roli asystenta rodziny w środowiskach zagrożonych przemocą w rodzinie prezentacja multimedialna;
2. Kontynuacja prac nad tworzeniem zespołu interwencyjnego w zakresie procedur odebrania
dziecka;
3. Omówienie indywidualnych spraw z prowadzonych procedur Niebieskiej Karty.
27 września 2016 roku:
1. Przedstawienie wersji roboczej wypracowanego materiału dotyczącego procedur odebrania
dziecka – omawianie i wnoszenie poprawek;
2. Przedstawienie prac bieżących wynikających z posiedzeń Grup Roboczych ZI.
06 grudnia 2016 roku:
1. Podsumowanie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych w 2016 roku;
2. Opracowanie planu pracy Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2017.

Procedura „Niebieskiej Karty” stosowana w pracy Grup Roboczych:
Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016 roku wpłynęło 38 „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 2016 roku 102 razy specjaliści spotykali się
z osobami dotkniętymi przemocą i sprawcami przemocy.
W dwóch rodzinach były założone 2 karty, w jednej 3 karty oraz w jednej 4 karty.
Tabela nr 1.
Liczba Niebieskich Kart w latach 2012-2016
Rok

Ilość Niebieskich Kart

2012
2013
2014
2015
2016

47
40
28
32
38

Liczba spotkań
Grup Roboczych
115
124
76
79
102

Tabela nr 2.
Liczba Niebieskich Kart z podziałem na instytucje w 2016 roku
Instytucja zakładająca formularz
Niebieskiej Karty
Komenda Powiatowa Policji
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Placówki oświatowe
Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu

Liczba Niebieskich Kart
28
1
3
6

Szkolenia i konferencje
W 2016 roku członkowie Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie pogłębiali swoją
wiedzę poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach:
1) szkolenie pod nazwą „Cyberprzemoc – problem przemocy rówieśniczej w sieci” - grudzień
2016 roku,
2) konferencja „Współczesne zagrożenia młodzieży” - grudzień 2016 roku,
3) szkolenie „Zabezpieczenie dobra małoletnich dzieci, procedury odebrania dziecka od
rodziny, przewóz dziecka i przekazanie do pieczy zastępczej”- luty 2016

