Sprawozdanie za rok 2018 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 2018 r.
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I. Pospiszyl: Przemoc w rodzinie, WSZiP, Warszawa 1998, s.5.

Rodzina

jest

najważniejszą przestrzenią

w życiu

człowieka. To dzięki niej

kształtuje się styl życia, system wartości, osobowość i przekonania drugiego człowieka.
Wzorem dla dzieci są rodzice i opiekunowie, relacje jakie są miedzy dorosłymi oraz na jakich
zasadach funkcjonuje rodzina. „U Arystotelesa tabula rasa to niezapisana tablica, jaką według
niego jest człowiek zaraz po urodzeniu, a która zostaje zapisana stopniowo w ciągu życia
i zdobywania doświadczeń”. To rodzice i opiekunowie swoim zachowaniem i postepowaniem
uczą dzieci jak żyć. Jeżeli rodzice będą darzyli się wzajemnym szacunkiem i zrozumieniem,
dzieci zakładając swoje rodziny będą w takich wartościach żyć. W przypadku zaburzenia
podstawowych zasad, braku szacunku, łamania reguł, kiedy zachowania są niezgodne
z normami prawnymi i moralnymi, istnieje zagrożenie, że dzieci będą powielać taki sposób
funkcjonowania ponieważ takich wartości i postaw nauczyli się od rodziców. W roku
sprawozdawczym miała miejsce sytuacja kiedy to procedura „Niebieskie Karty” została
wszczęta u dorosłych dziś dzieci, które wychowywały się w rodzinach przemocowych;
u rodziców tych dzieci również była prowadzona procedura „Niebieskie Karty”. Dzieci
dorastając w rodzinach, gdzie problemy rozwiązuje się poprzez stosowanie przemocy,
postępują tak samo wobec swoich najbliższych.
Zespół interdyscyplinarny ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy
w rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w celach
zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w środowisku dotkniętym dysfunkcją.
Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów pomocy oraz inicjowanie
działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a następnie monitorowanie sytuacji w tych
rodzinach.
Rodziny z problemem przemocy nadal wstydzą się zgłosić po pomoc. Po mimo wielu
kampanii społecznych, nagłaśniania problemu oraz szeroko rozumianej edukacji nadal są
domy, gdzie w czterech ścianach rozgrywają się dramaty. Ideą zespołów interdyscyplinarnych
jest stworzenie wspólnej płaszczyzny dla pracowników różnych instytucji zajmujących się
pomocą rodzinom. Z tego powodu utworzenie zespołu interdyscyplinarnego jest najlepszą
formą przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Stworzenie obszaru współpracy służb umożliwia
uzyskanie wielopłaszczyznowej oferty pomocy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji.
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Tabela nr 1
Liczba Zespołów Interdyscyplinarnych
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

1

Tabela nr 2
Liczba posiedzeń Zespołu w 2018 roku

6

Tabela nr 3
Liczba posiedzeń grup roboczych

140

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

206
64
9
8
60
5
3
82
3

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 2018 roku
ogółem
44
liczba powołanych grup roboczych
44

ogółem
w tym kobiety
w tym mężczyźni
w tym dzieci

liczba osób objętych pomocą grup roboczych
155
ogółem
49
w tym niepełnosprawne
7
w tym starsze
7
ogółem
44
w tym niepełnosprawni
5
w tym starsi
3
ogółem
62
w tym niepełnosprawne
1
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Tabela nr 6
ogółem

w tym

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa
155
medycznego
26
psychologicznego
18
prawnego
23
socjalnego
155
i rodzinnego
terapeutycznego
16

Tabela nr 7
Stosowanie procedury „Niebieskie Karty” przez uprawnione podmioty
ogółem
46
w tym przez Policję
32
w tym przez przedstawicieli
4
oświaty
liczba
sporządzonych
w tym przez przedstawicieli
1
formularzy
ochrony zdrowia
„Niebieskich Kart w tym przez Gminną Komisję
A”
Rozwiazywania Problemów
2
Alkoholowych
w tym przez przedstawicieli
7
pomocy społecznej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - C”
45
przez członków grupy roboczej
liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta - D”
29
przez członków grupy roboczej

Tabela nr 8
liczba rodzin objętych procedurą
„Niebieskie Karty” w 2018 roku
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty” w 2018 r.
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty” w 2017 r.
liczba rodzin wobec których wszczęto
procedurę „Niebieskie Karty” w 2016 r.

58
44
13
1
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Tabela nr 9
Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2018 roku
44
ustania przemocy w rodzinie
27
w wyniku brak zasadności podejmowania
17
działań
ogółem

Tabela nr 10
Ilość osób skierowanych do programu korekcyjno – edukacyjnego
dla sprawców przemocy w rodzinie
liczba osób, które
ogółem
0
przystąpiły do
liczba osób które
0
programu
ukończyły program
Tabela nr 11
Ilość zawiadomień do organów ścigania
o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 207 § 1 kk
ogółem
14
w tym złożonych przez Zespół lub grupę
7
roboczą
w tym przez osobę pokrzywdzoną
7
sprawy umorzone w 2018 roku
6
sprawy zakończone wyrokiem skazującym
3
w 2018 roku
ilość osób osadzonych w 2018 roku
1
sprawy w toku
10
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

13

11

2
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Tabela nr 13
Izolacja osoby stosującej przemoc w rodzinie
ogółem o nakazie opuszczenia lokalu
4
w tym przez Sąd Wydział Cywilny (art. 11a
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
0
rodzinie)
w tym przez Prokuraturę
4
w tym przez Sąd Wydział Karny
0
ogółem o zastosowaniu środków
zapobiegawczych w postaci zakazu
4
zbliżania /kontaktowania/dozór policji
ilość wyroków eksmisyjnych dla osób
0
stosujących przemoc
zakaz zbliżania wydane przez Sąd Wydział
2
Karny

Tabela nr 14
Współpraca Zespołu z innymi instytucjami
ilość korespondencji wychodzącej
971
z siedziby Zespołu
ilość korespondencji przychodzącej do
148
siedziby Zespołu
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Wykres nr 1

FORMY PRZEMOCY WSKAZANE
W FORMULARZU "NIEBIESKA KARTA-A"
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Wykres nr 2

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE PRZEMOC
WSKAZANE W FORMULARZU
"NIEBIESKA KARTA-A"
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7
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20
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problemy

➢ W roku 2018 do Skład Zespołu Interdyscyplinarnego uległ zmianie. Z Zespołu odeszli
Pani Katarzyna Struś i Pan Przemysław Ossowski, a dołączyli członkowie tj. Pani
Joanna Tajl pracownik socjalny, Pani Agnieszka Kaniowska i Pan Michał Kaiser
Funkcjonariusze
Przewodniczącego

Policji

Komisariatu

Zespołu

objęła

Policji
Magdalena

w

Białych

Błotach.

Wojciechowska,

a

Funkcję
Zastępcy

Przewodniczącego Pani Joanna Tajl.
➢ W roku 2018 jedna rodzina (matka z dziećmi) została umieszczona w Specjalistycznym
Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach.
➢ W roku 2018 z terenu 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 2018 roku liczba wszczętych procedur „Niebieskie Karty” utrzymała się na tym samym
poziomie. Liczba posiedzeń grup roboczych wyniosła (140) jest to mniej, niż w roku 2017 (182
posiedzenia). Wynikiem mniejszej liczby posiedzeń są grup roboczych jest fakt, iż osoby
podejrzane o stosowanie przemocy zamieszkiwały po za terenem Gminy Białe Błota i sprawy
zostały kierowane do Zespołów Interdyscyplinarnych zgodnie z miejscem zamieszkania.
Jak każdego roku czynnikiem determinującym zachowania przemocowe w Gminie Białe Błota
jest alkohol rok 2018 (30 przypadki), rok 2017 ( 34 przypadki), roku 2016 ( 32 przypadki).
„Inne problemy”, to również czynnik determinujący przemoc w rodzinie. W roku 2018
odnotowano (20 przypadków) co oznacza wzrost niż w roku 2017 (11 przypadków). Na czynnik
„inne problemy” składają się: - zdrady małżeńskie lub partnerskie, problemy opiekuńczo –
wychowawcze z dziećmi i nie radzenie sobie z nimi, migracja jednego z członków rodziny
i rozluźnienie więzi oraz brak porozumienia rodziców dot. wychowywania dzieci.
W roku 2018 zaobserwowano znaczny wzrost procedur „Niebieskie Karty” wszczętych
w rodzinach gdzie osobami doświadczającymi przemocy są bezpośrednio dzieci. W roku 2017
odnotowano (4 przypadki), a w roku 2018 (12 przypadków). Z analizy dokumentów
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i obserwacji rodzin, wynika to z problemów zaburzeń zachowania dzieci co jest powodowane
chorobami lub uzależnieniami od telefonów. Rodzice reagowali na negatywne zachowania
dzieci stosując wobec nich przemoc. Po skierowaniu do specjalistów i wdrożeniu terapii lub
farmakoterapii sytuacja się normowała i nastąpiła znacząca poprawa w życiu rodziny. Ponadto
często rodzice zostają skierowani do specjalistów aby nauczyć się funkcjonowania z dzieckiem
stwarzającym problemy opiekuńczo - wychowawcze.
W liczbie wypełnianych formularzy przodują policjanci oraz pracownicy pomocy społecznej,
którzy już wcześniej realizowali Niebieską Kartę. Natomiast w 2018 roku został odnotowany
wzrost w liczbie kart przekazywanych przez przedstawicieli oświaty.
W roku 2018 jedna rodzina doznająca przemocy z Gminy Białe Błota skorzystała z pomocy
całodobowej specjalistycznej placówki dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie. Wiele
rodzin nie korzysta z tego typu placówek z uwagi na zmiany w prawie, które umożliwiają
wydanie nakazu opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie oraz zakazu
kontaktowania się z osobą doznającą przemocy jako środki zapobiegawcze. W roku 2018
znacząco zmniejszyła się liczba wydawanych postanowień przez Prokuraturę z zastosowaniem
środków

zapobiegawczych

w

postaci:

nakazu

opuszczenia

lokalu,

zakazu

zbliżania/kontaktowania się, dozoru policji (4 postanowienia), w roku 2017 ( 16 postanowień).
Głównym powodem spadku w/w środków jest dobrowolne opuszczenie lokalu przez osobę
podejrzaną o stosowanie przemocy.
W ramach procedury „Niebieskie Karty” rodziny w których jest prowadzona procedura
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.

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