Sprawozdanie merytoryczne z działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
za okres od 2017/01/01 do 2017/12/31
1. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego: 4
Obecność na
spotkaniu w
dniu
2017/03/14

Imię i nazwisko oraz rodzaj podmiotu

Obecność na
spotkaniu w
dniu
2017/06/13

Obecność na
spotkaniu w
dniu
2017/09/13

Obecność na
spotkaniu w
dniu
2017/11/24

Adam Jankowski Oświata

X

-

-

X

Agnieszka Pernak Policja

X

X

X

X

Anna Sowula inny podmiot działający na
rzecz przeciwdziałania przemocy

X

X

X

-

Ewa Ziemlińska Jednostka Organizacyjna
Pomocy Społecznej

X

X

X

X

Honorata Grzemska Jednostka
Organizacyjna Pomocy Społecznej

X

X

X

X

Justyna Cała inny podmiot działający na
rzecz przeciwdziałania przemocy

-

-

-

-

Justyna Skowron Jednostka Organizacyjna
Pomocy Społecznej

X

X

X

X

Magdalena Rajewska Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-

X

X

-

Mariusz Piotrowski kurator sądowy

X

X

X

X

Małgorzata Wika-Konieczna Oświata

-

X

-

X

Mirosław Sobkowiak Jednostka
Organizacyjna Pomocy Społecznej

-

-

X

X

Rafał Jarecki kurator sądowy

X

X

X

X

Renata Jagodzińska Ochrona zdrowia

X

-

X

X

Teresa Klonowska Jednostka Organizacyjna
X
X
X
Pomocy Społecznej
Legenda:
x - obecna
— - nieobecna, a miała taki obowiązek
pusto - nieobecna; nie miała takiego obowiązku (nie była członkiem zespołu w dniu spotkania lub nie została
zaproszona)
a. Liczba spotkań podzespołów Zespołu Interdyscyplinarnego: 0
2. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart A przekazanych przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów
wszczynających procedurę: 41.
3. Liczba Niebieskich Kart A przekazanych do innych Zespołów bez podejmowania czynności przez Zespół: 0.
4. Liczba Niebieskich Kart A przekazanych do innych Zespołów w trakcie trwania procedury: 0.
5. Liczba Niebieskich Kart A, w przypadku których prowadzono procedurę w Dzielnicy, założonych przez
poszczególne służby/podmioty:

Liczba
Niebieskich
Kart A

Pomoc społeczna

Policja

Oświata

Ochrona zdrowia

Gminna Komisja
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

7

28

6

0

2

a. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart C: 33
b. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart D: 28
6. Liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich lat: 9
7. Liczba rodzin objętych procedurą Niebieskie Karty w okresie sprawozdawczym: 48
8. Liczba ofiar przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty: ogółem: 64 w tym: - osoby
dorosłe: 41, w tym kobiety: 35, mężczyźni: 6, dzieci: 23.
9. Liczba Niebieskich Kart wypełnionych dla dzieci: 11.
10. Liczba sprawców przemocy w rodzinie wskazanych w ramach procedury Niebieskie Karty:
ogółem: 56 w tym: - osoby dorosłe: 52, w tym kobiety: 11, mężczyźni: 41, dzieci: 4.
11. Liczba grup roboczych powołanych w okresie sprawozdawczym: 41.
12. Liczba grup roboczych, powołanych przed okresem sprawozdawczym, a kontynuujących pracę w okresie
sprawozdawczym: 9.
13. Liczba spotkań grup roboczych: 191.
14. Liczba osób powołanych do grup roboczych, pracujących w okresie sprawozdawczym: 190.
15. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w okresie sprawozdawczym: 44, w tym z powodu:
a) ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy: 33
b) braku zasadności podejmowanych działań: 11
16. Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny/Grupę Roboczą zawiadomień do organów ścigania (Policji
i Prokuratury) o podejrzeniu popełnienia ściganego z urzędu przestępstwa z użyciem przemocy w rodzinie: 0.
17. Czy były podejmowane inne działania przez Zespół zgodnie z ustawą?
Działania: Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego uczestniczyli w realizacji Programu Osłonowego Ministerstwa
Rodziny. Organizacja festynu rodzinnego „Podaruj czas rodzinie” Realizacja mediacji rodzinnych „Zmiany są
możliwe” Realizacja stacjonarnych i wyjazdowych warsztatów dla rodziców pod nazwą „Akademia Rodziców”
Organizacja konkursu dla szkół podstawowych i ponadgimnazjalnych pod nazwą „Kochasz? Nie krzywdź!”
Organizacja konferencji w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży Zadanie realizowane w
ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu
terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie edycja 2017” pod nazwą „Recepta na
szczęśliwą rodzinę - radość, szacunek, miłość”
18. Czy w okresie sprawozdawczym odbyły się szkolenia członków Zespołu Interdyscyplinarnego? Jeśli tak to w
jakiej formie i zakresie?
- tak: konferencja w zakresie przeciwdziałania przemocy wśród dzieci i młodzieży "współczesne zagrożenia dzieci i
młodzieży", szkolenie "prawa dziecka - prawa rodzica a przeciwdziałanie przemocy w rodzinie", szkolenie dla
członków zespołu i gr „dialog motywujący - narzędzie pracy członków zi oraz innych służb pomocowych” , szkolenie
dla członków zespołu „wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego w działaniach na rzecz zatrzymania
przemocy w rodzinie ”, szkolenie dla grup roboczych pod nazwą " empatia i profesjonalizm- antidotrum na
przemoc", szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia oraz oświaty"system opieki nad dzieckiem i rodziną. ochrona
i pomoc dziecku krzywdzonemu w kontekście pracy z rodziną ( 2 edycje).
19. Inne informacje:
Sprawozdanie zostało przyjete jednogłośnie przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego na posiedzeniu w dniu
16 stycznia 2018 roku
Imię i nazwisko osoby sporządzającej sprawozdanie:
Justyna Skowron
Mail: justyna.skowron@mgopsgostyn.pl

telefon: 65 572 01 11 wew. 36

Podpis osoby sporządzającej sprawozdanie:
Podpis Przewodniczącego/Zastępcy Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie:
Akceptacja:

