Sprawozdanie za rok 2017 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.
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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
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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
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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 2017 roku

5

Tabela nr 3
Liczba posiedzeń grup roboczych

182

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

196
74
11
13
64
9
7
58
4

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 2017 roku
ogółem
46
liczba powołanych grup roboczych
46

ogółem
w tym kobiety
w tym mężczyźni
w tym dzieci

liczba osób objętych pomocą grup roboczych
162
ogółem
63
w tym niepełnosprawne
7
w tym starsze
12
ogółem
57
w tym niepełnosprawni
5
w tym starsi
7
ogółem
42
w tym niepełnosprawne
3
3

Tabela nr 6
ogółem

w tym

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa
196
medycznego
26
psychologicznego
29
prawnego
17
socjalnego
196
i rodzinnego
terapeutycznego
41

Tabela nr 7
Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty
ogółem
57
w tym przez Policję
48
w tym przez przedstawicieli
2
oświaty
liczba
sporządzonych
w tym przez przedstawicieli
0
formularzy
ochrony zdrowia
„Niebieskich Kart w tym przez Gminną Komisję
A”
Rozwiazywania Problemów
2
Alkoholowych
w tym przez przedstawicieli
4
pomocy społecznej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C”
53
przez członków grupy roboczej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D”
42
przez członków grupy roboczej

Tabela nr 8
liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” w 2017 roku
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty w 2017 r.
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty w 2016 r.

57
46
11

Tabela nr 9
ogółem
w wyniku

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2017 roku
43
ustania przemocy w rodzinie
36

4

brak zasadności podejmowania
działań

7

Tabela nr 10
Ilość osób skierowanych do programu korekcyjno – edukacyjnego
dla sprawców przemocy w rodzinie
liczba osób, które
ogółem
10
przystąpiły do
liczba osób które
6
programu
ukończyły program
Tabela nr 11
Ilość zawiadomień do organów ścigania
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk
ogółem
22
w tym złożonych przez Zespół lub grupę
5
roboczą
w tym przez osobę pokrzywdzoną
17
sprawy umorzone w 2016 roku
4
sprawy zakończone wyrokiem skazującym
7
w 2016 roku
ilość osób osadzonych w 2016 roku
1
sprawy w toku
12
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
ilość zawiadomień do Sądu o skierowanie
na leczenie psychiatryczne bez zgody
uczestnika postępowania złożonych przez
Zespół lub grupę roboczą

9

20

2

5

Tabela nr 13
Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie
ogółem o nakazie opuszczenia lokalu
16
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
3
rodzinie)
w tym przez Prokuraturę
13
w tym przez Sąd Wydział Karny
0
ogółem o zastosowaniu środków
zapobiegawczych w postaci zakazu
15
zbliżania /kontaktowania/dozór policji
ilość wyroków eksmisyjnych dla osób
0
stosujących przemoc
zakaz zbliżania wydane przez Sąd Wydział
3
Karny

Tabela nr 14
Współpraca Zespołu z innymi instytucjami
ilość korespondencji wychodzącej
1.388
z siedziby Zespołu
ilość korespondencji przychodzącej do
292
siedziby Zespołu
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Wykres nr 1

FORMY PRZEMOCY WSKAZANE
W FORMULARZU "NIEBIESKA KARTA-A"
46

50
40
30
20
10
0

43
25
2

8
11

Wykres nr 2

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRZEMOC
WSKAZANE W FORMULARZU
"NIEBIESKA KARTA-A"
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➢ W roku 2017 do Zespołu Interdyscyplinarnego dołączyli nowi członkowie tj. Lekarz
Psychiatra, Pedagog Szkolny, Kierownik Centrum Obsługi Edukacji i Sportu
w Białych Błotach, Pielęgniarka Środowiskowa.
➢ W roku 2017 jedna rodzina została umieszczona w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia
dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.
➢ W roku 2017 na terenie Gminy Białe Błota nie umieszczono małoletnich dzieci
w trybie art.12 a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie tj. w razie
bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą
w rodzinie pracownik socjalny wykonujący obowiązki służbowe ma prawo odebrać
dziecko z rodziny i umieścić je u innej niezamieszkującej wspólnie osoby najbliższej,
w rozumieniu art. 115 czyn zabroniony § 11 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks
karny, w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

W 2017 roku zwiększyła się liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” (przewidzianych
dla osób doświadczających przemocy). Ilość posiedzeń grup roboczych była większa w 2017
roku (182) , niż w roku 2016 ( 162).
Jak każdego roku czynnikiem determinującym zachowania przemocowe w Gminie Białe Błota
jest alkohol rok 2017 ( 34 przypadki), roku 2016 ( 32 przypadki).
W liczbie wypełnianych formularzy przodują policjanci oraz pracownicy pomocy społecznej,
którzy już wcześniej realizowali Niebieską Kartę. Natomiast w 2017 roku został odnotowany
wzrost w liczbie kart przekazywanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych .
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. W roku 2017 znacząco zwiększyła się liczba wydawanych postanowień przez
Prokuraturę z zastosowaniem środków zapobiegawczych w postaci: nakazu opuszczenia
8

lokalu,

zakazu

zbliżania/kontaktowania

się,

dozoru

policji

(15 postanowień), w roku 2016 ( 7 postanowień).
W ramach procedury „Niebieskie Karty” osoby doznające przemocy w Gminie Białe Błota
mają

prawo

wsparcia,

do

uzyskania

poradnictwa

bezpłatnej

medycznego,

pomocy

tj.

psychologicznego,

interwencji

kryzysowej,

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.

Opracowanie:
1. Katarzyna Struś
Starszy Pracownik Socjalny - Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
2. Magdalena Wojciechowska
Pracownik Socjalny – Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
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