Sprawozdanie za rok 2016 dotyczące pracy
Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Białe Błota z uwzględnieniem
działań podjętych w ramach „Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy
w Rodzinie”
„Nikt w rodzinie nie zasługuje na przemoc. Jest nieprawdą, że bite
dziecko staje się bardziej posłuszne, maltretowana żona nie zdradza,
a poniewierany mąż bardziej dba o rodzinę. Przemoc upokarza, powoduje
cierpienie i nieobliczalne szkody, rodzi nienawiść i pragnienie odwetu, tworzy
błędne koło w stosunkach międzyludzkich i wcześniej czy później odbija się
negatywnie. Nie ma w tej przemocy niczego, co w cywilizowanym świecie
przemawiałoby za jej stosowaniem, co byłoby warte polecenia”.1

Białe Błota 2017 r.

1

I. Pospiszyl: Przemoc w rodzinie, WSZiP, Warszawa 1998, s.5.
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Przemoc występuje wszędzie i jest zachowaniem, które poniża, ogranicza wolność,
narusza prawa i powoduje psychiczne i fizyczne cierpienie drugiej osoby. Przemoc jest
przestępstwem i nic nie usprawiedliwia jej stosowania. Nikt nie ma prawa krzywdzić drugiego
człowieka.
Podstawową komórką społeczną jest rodzina. To w rodzinie każdy człowiek przeżywa
najważniejszy okres kształtujący między innymi jego styl życia, osobowość, pogląd na świat.
W związku z powyższym dom rodzinny powinien być postrzegany jako środowisko miłości,
opieki, bezpieczeństwa, akceptacji ale przede wszystkim schronieniem przed złem
zewnętrznego świata. Jednak dla wielu ludzi dom rodzinny jest miejscem terroru, zagrożenia,
poniżenia, lęku i cierpienia. Przemoc we współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej
widocznym

i

niepokojąco
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ważne

jest

podejmowanie

interdyscyplinarnych działań zmierzających do zmniejszenia skali tego zjawiska.
Niestety przemoc w rodzinie w wielu środowiskach nadal traktowana jest jako temat wstydliwy
i upokarzający. Od kilku lat spostrzega się, iż zmienia się rzeczywistość w tym zakresie.
Sprawiły to nowe narzędzia i procedury zmierzające do skutecznej ochrony osób dotkniętych
przemocą w rodzinie. Dzięki kampaniom społecznym zwiększyła się również świadomość
środowiska lokalnego o zjawisku przemocy. Specjalnie utworzone zespoły interdyscyplinarne
i grupy robocze opracowują indywidualne plany pomocy. Współpracujące ze sobą służby
podejmują działania, które mają na celu przeciwdziałanie przemocy i niesienie niezbędnej
pomocy. Główną ideą zespołów interdyscyplinarnych jest stworzenie wspólnej płaszczyzny
pracy dla pracowników różnych instytucji zajmujących się pomocą rodzinie. Dlatego też
utworzenie

zespołu

interdyscyplinarnego

jest

najlepszą

formą

przeciwdziałania

przemocy w rodzinie. Stworzenie obszaru współpracy łagodzi bariery komunikacyjne między
instytucjami, podnosi efektywność pracy oraz społeczne zaufanie do kompetencji instytucji
pomagających.
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Tabela nr 1
liczba Zespołów Interdyscyplinarnych ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1

Tabela nr 2
liczba posiedzeń Zespołu w 2016 roku

5

Tabela nr 3
liczba posiedzeń grup roboczych

162

Tabela nr 4
Liczba osób objętych pomocą Zespołu
i grup roboczych
ogółem
w tym kobiety

w tym mężczyźni
w tym dzieci

157
48
6
1
53
4
1
56
1

ogółem
w tym niepełnosprawne
w tym starsze
ogółem
w tym niepełnosprawni
w tym starsi
ogółem
w tym niepełnosprawne

Tabela nr 5
Liczba rodzin wobec których została wszczęta
procedura „Niebieskie Karty” w 2016 roku
ogółem
45
liczba powołanych grup roboczych
46
liczba osób objętych pomocą grup roboczych
ogółem
157
ogółem
48
w tym kobiety
w tym niepełnosprawne
6
w tym starsze
1
ogółem
53
w tym mężczyźni w tym niepełnosprawni
4
w tym starsi
1
ogółem
56
w tym dzieci
w tym niepełnosprawne
1
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Tabela nr 6
ogółem

w tym

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa
157
medycznego
13
psychologicznego
53
prawnego
8
socjalnego
157
i rodzinnego
terapeutycznego
35

Tabela nr 7
Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty
ogółem
46
w tym przez Policję
30
w tym przez przedstawicieli
6
oświaty
liczba
sporządzonych
w tym przez przedstawicieli
0
formularzy
ochrony zdrowia
„Niebieskich Kart w tym przez Gminną Komisję
A”
Rozwiazywania Problemów
1
Alkoholowych
w tym przez przedstawicieli
9
pomocy społecznej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C”
48
przez członków grupy roboczej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D”
43
przez członków grupy roboczej

Tabela nr 8
liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” w 2016 roku
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty w 2016 r.
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty w 2015 r.

54
45
9

Tabela nr 9
ogółem
w wyniku

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2016 roku
44
ustania przemocy w rodzinie
31

4

brak zasadności podejmowania
działań

13

Tabela nr 10
Ilość osób skierowanych do programu korekcyjno – edukacyjnego
dla sprawców przemocy w rodzinie
liczba osób, które
ogółem
13
przystąpiły do
liczba osób które
9
programu
ukończyły program
Tabela nr 11
Ilość zawiadomień do organów ścigania
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk
ogółem
19
w tym złożonych przez Zespół lub grupę
8
roboczą
w tym przez osobę pokrzywdzoną
11
sprawy umorzone w 2016 roku
11
sprawy zakończone wyrokiem skazującym
6
w 2016 roku
ilość osób osadzonych w 2016 roku
3
sprawy w toku
3
Tabela nr 12
ilość zawiadomień do Sądu o sytuacji
małoletnich dzieci złożonych przez Zespół
lub grupę roboczą
ilość wniosków do Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
o zobowiązanie do poddania osób leczeniu
odwykowemu

14

22

Tabela nr 13
Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie
ogółem o nakazie opuszczenia lokalu
7
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
2
rodzinie)
w tym przez Prokuraturę
5
w tym przez Sąd Wydział Karny
0
ogółem o zastosowaniu środków
5
zapobiegawczych w postaci zakazu
zbliżania /kontaktowania

5

ilość wyroków eksmisyjnych dla osób
stosujących przemoc

2
w tym 1 sprawa w toku

Tabela nr 14
Współpraca Zespołu z innymi instytucjami
ilość korespondencji wychodzącej
1256
z siedziby Zespołu
ilość korespondencji przychodzącej do
285
siedziby Zespołu
Wykres nr 1
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Wykres nr 2

W roku 2016 została opracowana diagnoza i program przemocy w Gminie Białe Błota
oraz powstał „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Białe Błota na lata 2016 -2020”, który został
przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nr RGK.0007.65.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.

W dniu 30 maja 2016 r. Zespół Interdyscyplinarny przy współpracy z Fundacją
FEMINOTEKA zorganizował warsztaty pn. „Winny jest sprawca. Stereotypy płciowe
jako źródło przemocy”. Spotkanie skierowane było do pracowników socjalnych oraz
pedagogów szkolnych ze szkół z terenu Gminy Białe Błota.

W dniu 02 czerwca 2016 r. na terenie Szkoły Podstawowej w Białych Błotach odbyła
się konferencja pn. „Chrońmy Dzieci”. Tematami przewodnimi konferencji były:
bezpieczeństwo dzieci na różnych płaszczyznach (w domu, w szkole, w Internecie) oraz
pomoc dzieciom, które doświadczyły różnych form przemocy (psychicznej, fizycznej,
ekonomicznej w środowisku rodzinnym oraz poza nim) i wykorzystywania na tle
seksualnym, a także ochrona praw dzieci, które uczestniczą w procedurach prawnych.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego (Przewodniczący, Zastępca, Prokurator)
przedstawili modelowe rozwiązania zapobiegania przestępstwom wobec dzieci oraz
najnowsze akty prawne, dotyczące problemu krzywdzenia dzieci.

7

Przewodniczący i Zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego

towarzyszą osobom

doświadczającym przemocy w sądach, celem udzielenia wsparcia w trudnej sytuacji
w jakiej znajdują się w/w osoby.

W dniu 16 grudnia 2016 r. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ukończył
Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Studium Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie, uzyskując
certyfikat specjalisty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Należy stwierdzić, że obowiązujące przepisy prawne i system przeciwdziałania przemocy
w rodzinie dają realne możliwości udzielenia właściwej pomocy i ochrony osobom, które
doświadczają przemocy w rodzinie. Procedura „Niebieskie Karty” jako meritum zespołowej
pracy, daje możliwość profesjonalnego podejścia do problematyki przemocy. Szereg
możliwości prawnych takich jak nakaz opuszczenia lokalu dla sprawców przemocy, zakaz
zbliżania, nakaz leczenia odwykowego, osadzenie, areszt, nakaz udziału w programie
korekcyjno – edukacyjnym dla sprawców przemocy, zakaz stosowania kar fizycznych wobec
dzieci czy obowiązek wydania zaświadczenia lekarskiego dla osób dotkniętych przemocą
to realne możliwości prawne, którymi dysponują służby w ramach swoich kompetencji.
Istotnym elementem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest procedura „Niebieskie
Karty”, która ułatwia rozpoznawanie, dokumentowanie przypadków i rodzajów przemocy
domowej oraz organizowanie pomocy w środowisku lokalnym.
W ramach procedury „Niebieskie Karty” osoby doznające przemocy w Gminie Białe
Błota mają prawo do uzyskania bezpłatnej pomocy tj. interwencji kryzysowej,
wsparcia,

poradnictwa

medycznego,

psychologicznego,

prawnego,

zawodowego

i rodzinnego, badania lekarskiego w celu ustalenia uszkodzeń ciała związanych
z użyciem przemocy domowej oraz wydania stosownego zaświadczenia lekarskiego,
bezpiecznego

schronienia,

ochrony

przed

dalszym

krzywdzeniem

poprzez

uniemożliwienie osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego
mieszkania oraz zakazu kontaktowania się i zbliżania, pomocy w uzyskaniu mieszkania
socjalnego.
W roku 2016 nie odnotowaliśmy żadnego przypadku dzieci odebranych na podstawie
art.12a. ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W/w norma prawna pozwala
pracownikowi socjalnemu na odebranie dziecka w razie bezpośredniego zagrożenia życia
lub zdrowia w

związku

z

przemocą

(decyzję
8

tę

podejmuje

on

wspólnie

z funkcjonariuszem policji, a także z lekarzem lub ratownikiem medycznym, lub pielęgniarką;
w ciągu 24 godzin musi o niej powiadomić sąd opiekuńczy). W minionym roku odnotowano 3
takie przypadki.
W 2016 roku zwiększyła się liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” (przewidzianych
dla osób doświadczających przemocy). W liczbie wypełnianych formularzy przodują policjanci
oraz pracownicy pomocy społecznej, którzy już wcześniej realizowali Niebieską Kartę.
Natomiast w 2016 roku został odnotowany wzrost w liczbie kart przekazywanych
przez nauczycieli i pedagogów. Z pewnością przyczyniła się do tego liczba szkoleń
organizowanych dla przedstawicieli oświaty. Nauczyciele coraz bardziej angażują się w pracę
Zespołu Interdyscyplinarnego oraz tworzonych przez niego grup roboczych. W związku
z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z 2010 roku oraz
funkcjonowania zmienionej procedury „Niebieskie Karty” dało to efekt w postaci większej
świadomości co do potrzeby wypełniania formularza karty w przypadku podejrzenia przemocy.
W sprawozdaniu zwrócono uwagę, że osoby doznające przemocy w rodzinie z Gminy Białe
Błota nie korzystają z pomocy całodobowych specjalistycznych placówek dla osób dotkniętych
przemocą w rodzinie. Wpływ na to ma zarówno kompleksowo udzielana lokalnie pomoc, jak
i wprowadzone w 2010 r. zmiany w prawie, które umożliwiają wydanie nakazu opuszczenia
lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie oraz zakazu kontaktowania się z osobą doznającą
przemocy.
Sprawozdanie za rok 2016 prezentuje w jakich obszarach powinno podjąć się działania
profilaktyczne tj. podniesienie kompetencji opiekuńczo wychowawczych rodziców,
przeciwdziałanie alkoholizmowi czy ochrona dziecka krzywdzonego. Ponadto w 2017 roku
Zespół Interdyscyplinarny zamierza podjąć współpracę z komisją mieszkaniową w Gminie
Białe Błota, celem większej skuteczności przyznawania mieszkań socjalnych osobom
doświadczającym przemocy w myśl art. 3 ust. 2 pkt 3 Ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r.
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2010 nr 125 poz. 842).
Opracowanie:
1. Katarzyna Struś
Starszy Pracownik Socjalny - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
2. Magdalena Wojciechowska
Pracownik Socjalny – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
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