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Celem Programu jest wypracowanie sprawnego systemu przeciwdzia ania

przemocy w rodzinie oraz pomocy osobom i rodzinom doznaj cym przemocy.

Adresowany jest do wszystkich mieszka ców Gminy G ucho azy, przede wszystkim

ofiar przemocy w rodzinie, jej sprawców i wiadków. W realizacji Programu

uczestnicz  specjali ci zaanga owani w prac  w obszarze przeciwdzia ania

przemocy, instytucje i organizacje zajmuj ce si  problemem przemocy w rodzinie.

Realizacja Gminnego Programu ma na celu  stworzenie wsparcia

i profesjonalnej pomocy zmierzaj cej do zwi kszenia dost pno ci i skuteczno ci

zorganizowanych form pomocy dla osób uwik anych w przemoc a co za tym idzie

zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenia jednolitego, profesjonalnego

systemu interwencji i wsparcia dla osób zagro onych b  uwik anych w przemoc w

rodzinie.

Dzia alno  Zespo u Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

Zadanie to obejmuje posiedzenia Zespo u Interdyscyplinarnego oraz grup

roboczych, które w ramach swoich kompetencji  i obowi zków zawodowych

pomaga y osobom doznaj cym przemocy oraz cz onkom ich rodzin.

Zasady kierowania spraw do Zespo u Interdyscyplinarnego  w zwi zku

z procedur  „Niebieskie karty”:

 w zwi zku z obowi zuj  ustaw  z dnia 29 lipca 2005 roku o

przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r., Nr 180, poz. 1493 z

pó n. zm.) oraz  wej ciem w ycie Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13

wrze nia 2011 roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  oraz wzorów

formularzy „Niebieska Karta”  na terenie Gminy G ucho azy funkcjonuje Zespó

Interdyscyplinarny.



 Powo anie Zespo u nast pi o na podstawie:

- Zarz dzenia Nr 1032-PR.233/2013 Burmistrza G ucho az

z dnia 1 lipca 2013r. w sprawie powo ania Zespo u Interdyscyplinarnego

(powy sze zarz dzenie uchyli o wcze niej podj te zarz dzenia);

obs ug  organizacyjno-techniczn  Zespo u zgodnie z ustaw

o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie zapewnia   O rodek Pomocy

Spo ecznej w G ucho azach;

siedziba Zespo u Interdyscyplinarnego  mie ci si  w  O rodku Pomocy

Spo ecznej Al. Jana Paw a II 14, G ucho azy. Posiedzenia Zespo u

Interdyscyplinarnego odbywaj  si  w pomieszczeniach OPS przeznaczonych

dla G ucho askiego Centrum Wolontariatu ul. Ko ciuszki 33 w G ucho azach.

Funkcj  Przewodnicz cej Zespo u od pa dziernika 2013r. obejmuje Katarzyna

ojko. Podczas nieobecno ci w/w zwi zanej z urlopem macierzy skim

przewodnicz  by a Anna Iskra – Kierownik OPS. Zast pc  nadal jest

przedstawiciel o wiaty- Joanna Dudek.

 w sk ad Zespo u wchodzili przedstawiciele:

- jednostki organizacyjnej pomocy spo ecznej,

- Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych,

- Policji,

- o wiaty,

- ochrony zdrowia,

- organizacji pozarz dowych,

- kuratorzy s dowi.

 przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy spo ecznej, Komisji

Rozwi zywania Problemów Alkoholowych, Policji, o wiaty i ochrony  zdrowia,

w zwi zku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie

zobowi zani byli do realizacji procedury „Niebieska Karta”.

  procedura „Niebieskie Karty” realizowana by a we wspó pracy wymienionych

podmiotów w ramach tzw. grupy roboczej.

 wszcz cie procedury nast powa o przez wype nienie formularza cz ci „A”

Niebieska Karta, który niezw ocznie (orygina ) , nie pó niej ni  w ci gu 7 dni



od daty wszcz cie procedury jest przekazywany do Przewodnicz cego

Zespo u Interdyscyplinarnego (liczono zgodnie z  dat  wp ywu do

ZI).

Kart  „B” procedury „Niebieska Karta”, zawieraj  pouczenie

o przys uguj cych   prawach i informacj  o mo liwo ciach uzyskania pomocy,

któr   wr czano osobie doznaj cej przemocy;

 Przewodnicz ca Zespo u po otrzymaniu formularza „Niebieskie Karta”

w terminie  do 3 dni  zwo ywa  spotkanie cz onków zespo u

interdyscyplinarnego i cz onkowie decydowali o powo aniu (lub nie powo aniu)

grupy roboczej celem udzielenia pomocy rodzinie. cznie spotka  Zespo u

Interdyscyplinarnego by o 70.

 do udzia u w grupie roboczej zapraszani byli przedstawiciele wskazanych

przez ustawodawc  instytucji oraz osoba doznaj ca przemocy celem

rozeznania indywidualnej sytuacji rodziny, pod k tem przemocy  w rodzinie

oraz wype nienia Karty „C” procedury „Niebieska Karta”.

Do ko ca 2013r. powo ano 52 grupy robocze ( protoko ów ze spotka  grup

roboczych do ko ca roku wp yn o 223)  i do Zespo u Interdyscyplinarnego

wp yn o 63 Niebieskie Karty

  osob  doznaj  przemocy zapraszano na posiedzenie grupy roboczej.

Bior c jednak pod uwag  jej stan psychiczny  i  bezpiecze stwo

zdecydowano w wielu przypadkach o rozmowie z jednym przedstawicielem

wymienionych s b, którym najcz ciej by  pracownik socjalny. Nieobecno

osoby doznaj cej przemocy nie wstrzymywa o  pracy grupy roboczej;

 w 32 przypadkach zako czono procedur  Niebieskiej Karty, w tym w 23

przypadkach z tytu u  uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu

dalszego stosowania przemocy  w rodzinie  oraz po zrealizowaniu

indywidualnego planu pomocy . W  9 przypadkach procedur  zako czono w

zwi zku z brakiem zasadno ci podejmowania dzia , zgodnie

z obowi zuj cymi przepisami;

 zako czenie procedury wymaga o udokumentowania (w formie protoko u

grupy roboczej  podpisanego przez cz onków) oraz omawiane  by o na



posiedzeniu Zespo u Interdyscyplinarnego (z posiedzenia, którego

sporz dzano protokó ).

a. zadania Zespo u Interdyscyplinarnego

Do zada  Zespo u nale o  integrowanie i koordynowanie dzia   instytucji

zajmuj cych si  przemoc  poprzez:

 diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

 podejmowanie dzia  w rodowisku zagro onym  przemoc  w rodzinie

maj cych na celu przeciwdzia anie temu zjawisku;

 inicjowanie interwencji w rodowisku dotkni tym przemoc  w rodzinie;

 rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach, mo liwo ciach

udzielenia pomocy w rodowisku lokalnym;

inicjowanie dzia  w stosunku do osób stosuj cych przemoc w rodzinie;

realizacja zada   wynikaj cych z Rozporz dzenia Rady Ministrów z dnia 13

wrze nia 2011r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów

formularzy „Niebieska Karta” .

Zespó   Interdyscyplinarny nie podejmowa  dzia   i nie inicjowa  interwencji

w rodowisku zagro onym przemoc  w rodzinie,  gdy  dzia aniami tymi zajmowali

si  cz onkowie grup roboczych, a podczas prac Zespo u nie zasz a  konieczno  ich

realizacji.

Dane statystyczne Zespo u Interdyscyplinarnego.

Na podstawie prowadzonej dokumentacji stwierdza si , i  w roku 2013 do Zespo u

Interdyscyplinarnego wp yn o cznie  63  Niebieskich Kart (za ono je dla

50 rodzin).

Niebieskie Karty zosta y za one przez nast puj ce instytucje:

- jednostki organizacyjnej pomocy spo ecznej - 15

- Komisj  Rozwi zywania Problemów Alkoholowych- 4

- Policj - 39

- o wiat - 1

- ochron  zdrowia- 4



Pracownicy socjalni na podstawie ustawy o przeciwdzia aniu przemocy w rodzinie

odebrali 4 dzieci ( z dwóch rodzin), które zosta y umieszczone w rodzinie zast pczej

w domu  dziecka  i u najbli szej rodziny.

b. prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie  przeciwdzia ania
przemocy  w rodzinie.

W ramach tego zadania kontynuowano   dzia alno   Punktu Konsultacyjnego dla

ofiar przemocy, gdzie prowadzono  regularne poradnictwo  psychologiczne,   prawne,

socjalne i informacyjne. W 2013r. z bezp atnych porad skorzysta o 148 osób.

Ponadto nadal dzia a  grupa wsparcia dla osób doznaj cych przemocy.

Pracownicy socjalni ka dorazowo udzielali informacji o prawach przys uguj cych

ofiarom przemocy. Dzia ali równie  interwencyjnie na zg oszenia anonimowe,

telefoniczne.

c. zapewnienie osobom dotkni tym przemoc  w rodzinie miejsc w o rodkach
wsparcia.

W ramach tego zadania   wspó pracujemy  z najbli szymi o rodkami wsparcia ofiar

przemocy, g ownie z Opolem.

d. ochrona ofiar przemocy przed dalszym krzywdzeniem.

Zadanie to, to przede wszystkim zapewnienie osobom doznaj cym przemocy

bezpiecze stwa poprzez szybk  i skuteczn  interwencj  s b do tego uprawnionych

oraz podj cie czynno ci, które zabezpiecz  ofiar  przemocy przed dalszym jej

krzywdzeniem np. odseparowanie osoby krzywdzonej od sprawcy przemocy,

uniemo liwienie mu korzystania z wspólnie zajmowanego mieszkania, wprowadzenie

zakazu kontaktowania si  i zbli ania do  osoby pokrzywdzonej itp.

Praca w grupach roboczych nastawiona by a przede wszystkim na zapewnieniu

bezpiecze stwa osobie doznaj cej przemocy. Pracownicy socjalni pomagali pisa

m.in. pozwy do S du, sk adali zawiadomienia o pope nieniu przest pstwa, jak

równie  byli wiadkami w sprawach s dowych.



e.  szkolenie  osób zajmuj cych si  udzielaniem pomocy rodzinom , w których
wyst puje przemoc.

Aby rodziny, w których wyst puje przemoc obj  profesjonaln  i kompleksow

pomoc  niezb dne jest posiadanie wiedzy i umiej tno ci w tym zakresie.

St d konieczne by y i nadal s  specjalistyczne szkolenia.  W 2013r. Cz onkowie

Zespo u- pani Katarzyna ojko oraz pani Marzena Wróbel uczestniczy y w

dwudniowym szkoleniu pt. „Przyczyny zachowa  agresywnych jako element

diagnostyczny w planowaniu dzia  terapeutycznych i korekcyjnych wobec

sprawców przemocy oraz kompleksowe wsparcie dla osób do wiadczaj cych

przemocy, ze szczególnym uwzgl dnieniem krzywdzonych dzieci”. Szkolenie

realizowane by o na zlecenie Regionalnego O rodka Polityki Spo ecznej w Opolu.

Cz onkowie Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych uczestniczyli

w 1-dniowym szkoleniu z zakresu przeciwdzia ania przemocy w rodzinie zw aszcza w

rodzinach alkoholowych. Pani Anna Iskra i Pani Joanna Dudek, cz onkowie zespo u

interdyscyplinarnego, prowadzi y zaj cia dla uczestniczek grupy wsparcia

prowadzonej przy tutejszym  O rodku. W szkoleniu zorganizowanym z inicjatywy

by zdrowia udzia  wzi y trzy osoby Ewa Kajak- pracownik socjalny, Marzena

Wróbel – cz onek ZI, Joanna Dudek – przedstawiciel o wiaty oraz dzielnicowa Judyta

Pach. Szkolenie dotyczy o procedury niebieskiej karty oraz dzia  podejmowanych

w zakresie przeciwdzia ania przemocy.

f.  pomoc dla sprawców przemocy.

W ramach tego zadania  w siedzibie O rodka Pomocy Spo ecznej udzielano

specjalistycznej pomocy osobom stosuj cym przemoc w rodzinie. W 2013r.  sprawcy

przemocy  mogli skorzysta   z poradnictwa indywidualnego i grupowego. Zaj cia

interwencyjno-edukacyjne prowadzone by y przez dwie przeszkolone osoby

w wymiarze po 9 godzin miesi cznie. Do ko ca grudnia 2013r, wys ano 63

wezwania. Uczestnictwo sprawców przemocy domowej w zaj ciach by o

nieregularne. W wyrokach karnych nie ma zalece   do uczestnictwa w zaj ciach

korekcyjno-edukacyjnych. Osoby w pierwszych kontaktach deklarowa y uczestnictwo

lecz pó niej na zaj cia nie przychodzi y. Zaznaczy  nale y, e osoby stosuj ce

przemoc s  coraz bardziej roszczeniowe, powo uj  si  na s dy, adwokatów, próbuj

wykorzystywa  w asne stanowiska do uzyskania ró nych informacji, uwielbiaj  czu



si  panami sytuacji. Dlatego tak wa na jest komplementarna diagnoza sytuacji do

ciwie skonstruowanego planu pomocy rodzinie uwik anej w przemoc.

g. konferencja nt. zjawiska przemocy w rodzinie.

 W 2013r. nie zosta a zorganizowana konferencja ze wzgl dów organizacyjnych
i finansowych.

rodki finansowe.

 W 2013r. O rodek Pomocy Spo ecznej wydatkowa  kwot  4.999,09 na

wynagrodzenia tj. umowy zlecenia dla specjalistów prowadz cych zaj cia w Klubie

Integracji Spo ecznej oraz na obs ug  organizacyjno - techniczn  zespo u

interdyscyplinarnego. Ponadto dzia ania z zakresu przeciwdzia ania przemocy

w rodzinie finansowane by y z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwi zywania

Problemów Alkoholowych. W ramach powy szych dzia  funkcjonowa

Punkt Konsultacyjny gdzie udzielana by a bezp atna pomoc psychologiczna, prawna,

socjalna i informacyjna. Finansowano tak e zaj cia dla osób stosuj cych przemoc w

rodzinie. Z gminnego Programu wydano 26.068 na dzia ania z zakresu

przeciwdzia ania przemocy w rodzinie.



Podsumowanie

Systematyczna ewaluacja Gminnego programu stanowi podstaw  do jego

doskonalenia, a co za tym idzie wprowadzenia ewentualnych korekt, nowych

rozwi za  wynikaj cych z dynamiki zmieniaj cych si  uwarunkowa  spo ecznych

oraz do wiadcze  podmiotów realizuj cych Program.

Od ponad trzech lat w naszej gminie budujemy system przeciwdzia ania

przemocy w rodzinie oparty na znowelizowanych ustawach, nowych

rozporz dzeniach i wytycznych. Ca a  praca zespo u interdyscyplinarnego odbywa

si  wysi kiem wielu osób- wysi kiem bezcennym bo bezp atnym. Wszystko to w

ramach obowi zków s bowych, cz sto w czasie wolnym od pracy, bez

wynagrodzenia finansowego.

Jako zespó  borykamy si  z wieloma problemami: organizacj  pracy, obiegiem

dokumentów, zabezpieczeniem danych osobowych, scalaniem zespo u,

monitorowaniem pracy w grupach roboczych a co najwa niejsze analiz

indywidualnych przypadków przemocy.  Osoby pracuj ce na rzecz przeciwdzia ania

przemocy w rodzinie wiedz  i  wiele przypadków przemocy,  zostaje umorzonych,

dla eksmitowanych sprawców nie ma lokali socjalnych a pomoc psychologiczna dla

ofiar jest niewystarczaj ca.

Pisz c o tym wszystkim zdajmy sobie spraw , e jest jeszcze wiele do

zrobienia w zakresie przeciwdzia ania przemocy w rodzinie, ale pragniemy te

podkre li , e interdyscyplinarne podej cie do zagadnienia przeciwdzia ania

przemocy w rodzinie jest daleko skuteczniejsz  metod  dzia ania ni  te stosowane

uprzednio. Spora ilo  instytucji zajmuj cych si  zjawiskiem przemocy domowej

dzia a nie w pojedynk , a w sposób skoordynowany, co z kolei znacz co wp ywa na

szybko  i skuteczno  podejmowanych dzia . Z przebiegu spotka  grup

roboczych wynika, e interdyscyplinarno  ma wiele zalet –szybki i pe ny przep yw

informacji mi dzy s bami spo ecznymi, mo liwo  podj cia dzia  zaplanowanych

i skoordynowanych, nie powielaj cych si  i nie wykluczaj cych si  wzajemnie.

W trakcie naszych spotka  mogli my zapozna  si  z procedurami poszczególnych

instytucji, które staraj  si  maksymalnie wspiera  rodziny w trudnych sytuacjach

yciowych.



Osoby tworz ce Zespó  Interdyscyplinarny ca y czas rozwijaj  si  i zbieraj

cenne do wiadczenie w swej pracy, które w przysz ci z ca  pewno ci  pozwoli na

coraz skuteczniejsze dzia ania.

Sporz dzi : Anna Iskra, Katarzyna ojko


