Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Bytów działającego
na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie
za rok 2015
Informacje ogólne
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów działa na podstawie:
- Uchwały nr XLIX/414/2010 Rady Miejskiej w Bytowie z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie

trybu

i

sposobu

powoływania

i

odwoływania

członków

zespołu

interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
-

Zarządzenia Nr 266/2010 Burmistrza Bytowa z dnia 01 grudnia 2010r. w sprawie

powołania

"Zespołu

Interdyscyplinarnego

Gminy

Bytów"

działającego

na

rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, wynika
z Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz. 842).
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego działają na podstawie wyżej wymienionej
uchwały, Zarządzenia Burmistrza Bytowa oraz porozumień zawartych między Burmistrzem
Bytowa, a podmiotami, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Bytowie.
Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów to grupa dziewięciu specjalistów z różnych
instytucji, łącząca swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą
reprezentują, podejmująca współpracę i skoordynowane działania mające na celu niesienie
pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałania zjawisku przemocy na terenie gminy
Bytów.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
- Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- Powiatowej Komendy Policji,
- Kuratorskiej Służby Sądowej,
- Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej,
- Ochrony Zdrowia,
- organizacji pozarządowej - "Stowarzyszenia Kobiet na Rzecz Kobiet i Rodziny".
W 2015 r. skład Zespołu Interdyscyplinarnego nie uległ zmianie.
Realizowane działania
Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bytów na lata 2011 -2015.
Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań
specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
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) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym;
5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W roku 2015 r. odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.
Podczas posiedzeń ustalano m.in. sposób realizacji zadań, w tym związanych z działalnością
informacyjną i szkoleniową, analizowano bieżące problemy, ustalano plany działań
w przypadku konkretnych rodzin uwikłanych w przemoc, wypracowywano skuteczne
strategie współpracy poszczególnych służb. Analizowano również informacje dotyczące
realizowanych bądź zrealizowanych już działań. Przygotowano projekt Gminnego Programu
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020.

Dbając o edukację w zakresie przemocy i mając na uwadze dobro poszkodowanych
Zespół Interdyscyplinarny zorganizował jedno szkolenie. Realizatorem szkolenia było
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Szkolenie adresowane było do przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem
przemocy w rodzinie. Tematem tego szkolenia było: „Grupy robocze w praktyce – działania
w sytuacji przemocy wobec dziecka”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób, w tym: pedagodzy,
psycholodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy sądowi, dzielnicowi, członkowie GKRPA.
W październiku 2011r weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie

procedury „Niebieskie Karty” i wzorów formularzy „Niebieska Karta”, które precyzuje
zadania służb w ramach ww. procedury oraz wskazuje reguły funkcjonowania zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych. Procedura „Niebieskie Karty” uruchamiana jest
w rodzinach dotkniętych przemocą.
W okresie sprawozdawczym powołano 47 grup roboczych w ramach procedury
„Niebieskie Karty” Łącznie w 2015 roku działało 75 Grup Roboczych. Grupy robocze
spotkały się na posiedzeniach 256 razy. Łącznie w grupach pracowało 55 przedstawicieli
różnych służb.
Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”
przez jednego z upoważnionych podmiotów: pomocy społecznej, gminnych komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku
z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Tabela poniżej przedstawia ilość sporządzonych „Niebieskich Kart – A” przez
poszczególne podmioty na przestrzeni czterech lat.

2012

2013

2014

2015

Liczba sporządzonych
„Niebieskich Kart – A”, w
tym:

58

48

53

57

pomoc społeczna

8

12

7

4

policja

50

35

40

51

oświata

0

1

5

0

ochrona zdrowia

0

0

0

1

GKRPA

0

0

1

1

W okresie sprawozdawczym 8 „Niebieskich Kart – A” założono w toku trwania tej samej
procedury.
Grupy robocze sporządziły: 39 Niebieskich Kart – C oraz 38 Niebieskich Kart – D.
W roku

2015

zakończono

procedurę

"Niebieskie

Karty"

w

43

przypadkach.

W 29 przypadkach zakończono procedurę w związku z ustaniem przemocy w rodzinie, a w 14
– w związku ze zdiagnozowaniem innych problemów niż przemoc, co wskazuje na brak
zasadności prowadzenia działań w ramach niebieskiej procedury.
 W 2015 r. w jednym przypadku odebrano 2-je dzieci z rodziny na podstawie art. 12a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
 Grupy robocze skierowały wnioski do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o zastosowanie przymusu leczenia odwykowego wobec 13 osób.
 Grupy robocze skierowały 1 pismo do prokuratury o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa z art. 207 § 1 kk
 6 Niebieskich Kart założono w sytuacji podejrzenia przemocy wobec dzieci.

Statystyki:
1. liczba osób doznających przemocy w rodzinie:
 kobiety – 73,
 mężczyźni – 15,
 dzieci i młodzież do 18 r. ż. – 86;
2. liczba osób stosujących przemoc w rodzinie:
 kobiety – 3,
 mężczyźni – 73,
 dzieci i młodzież do 18 r. ż. - 0

Analiza budżetu
W 2015 r. na realizację zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Gmina przyznała Zespołowi Interdyscyplinarnemu w § 85205 środki finansowe w kwocie
12.200 zł., które Zespół Interdyscyplinarny wydał w całości.
Struktura tego wydatku przedstawia się następująco :
- zakup materiałów i wyposażenia

3.200,00 zł

-

(w tym: zakup materiałów biurowych, zakup tonerów, zakup artykułów spożywczych na
szkolenie)
- zakup usług

8.000,00 zł

-

(w tym: szkolenie dla przedstawicieli służb, usługi pocztowe, licencję na oprogramowanie do
obsługi Zespołu Interdyscyplinarnego na rok 2016 r. )
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

-

1.000,00 zł

Podsumowanie
Działania realizowane w 2015 r. przez Zespół Interdyscyplinarny Gminy Bytów
działający na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie zbieżne były z celami
szczegółowymi Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Bytów na lata 2011-2015. Stanowiły także odpowiedź
na lokalne potrzeby, które zdiagnozowano m.in. w trakcie prowadzenia procedury „Niebieskie
Karty”. Dzięki skoordynowanemu działaniu instytucji oferta pomocowa Gminy Bytów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie w roku 2015

była urozmaicona

i adekwatna do potrzeb.
Wskazana
przedstawicielom

jest

kontynuacja

służb

działań

doskonalenia

szkoleniowych,

kompetencji

w

miękkich,

tym

umożliwienie

m.in.

umiejętności

psychologicznych z zakresu komunikacji interpersonalnej, umiejętności motywowania do
zmiany. Wskazane jest także aktualizowanie wiedzy z zakresu procedur interwencyjnych,
przepisów prawnych.

Powyższe zwiększy prawdopodobieństwo tego, że przedstawiciele

służb zaangażowanych w prowadzenie procedury „Niebieskie Karty” będą realizowali swoje
obowiązki na wysokim poziomie, a osoby uwikłane w przemoc skorzystają z dostępnej
w Gminie Bytów oferty pomocowej.

