Załącznik do Uchwały nr VII/42/15
Rady Miasta Lędziny
z dnia 25 marca 2015r.

SPRAWOZDANIE
z działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach
za 2014 rok

Podstawa prawna:


ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.)

uchwała nr XLIV / 334 / 14 Rady Miasta w Lędziny, z dnia 30 stycznia 2014 roku
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

Lędziny, 2015 rok

Sprawozdanie z pracy Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach za 2014 rok.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie (Dz. U. z 2005 roku, Nr 180, poz. 1493 z póź. zm.) i na mocy uchwały nr XLIV/334/14
Rady Miasta w Lędzinach, z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania, a także zarządzenia nr 0050.92.2011 Burmistrza Miasta Lędziny
z dnia 19 maja 2011 roku funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach.
W dniu 19 maja 2011 roku, zgodnie z treścią preambuły do ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, Gmina Lędziny reprezentowana przez Burmistrza Miasta Lędziny, zawarła
porozumienie o współpracy w Zespole Interdyscyplinarnym w Lędzinach z dziewięcioma (9)
podmiotami tj.

Miejskim Zespołem Opieki Zdrowotnej w Lędzinach,

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Lędzinach,

Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach,

Komendą Powiatową Policji w Bieruniu,

Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Bieruniu,

Sądem Rejonowym w Tychach,

Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach,

Powiatowym Zespołem Szkół w Lędzinach,

Stowarzyszeniem Zastępczego Rodzicielstwa Oddział Śląski.
W dniu 26 marca 2012 roku porozumienie aneksowano i rozszerzono o nowy podmiot Prokuraturę Rejonową w Tychach.
Strony Porozumienia kierując się chęcią niesienia efektywnej pomocy wszystkim osobom
i rodzinom, mieszkańcom Lędzin, dotkniętych przemocą w rodzinie oddelegowały do udziału
w pracach Zespołu swoich przedstawicieli.
Powołany został przez Burmistrza Miasta Lędziny następujący skład osobowy Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lędzinach:

Aleksandra Skwara – Zięciak – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lędzinach,

Izabela Golus – Kierownik Działu Interwencji Socjalnej i Profilaktyki – gł. specjalista pracy
socjalnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach,

Aneta Kołtun – Specjalista pracy socjalnej – Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Lędzinach,

Lucyna Śwituła – Kurator zawodowy – I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej
Wykonującego Orzeczenia w Sprawach Karnych w Sądzie Rejonowym w Tychach,

Ewa Hachuła – Licencjonowana pielęgniarka – Miejskiego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Lędzinach,

Ilona Cuber – Cebula – Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Lędzinach,

asp. Andrzej Wajda – Dzielnicowy - Komendy Powiatowej Policji w Bieruniu,

Agata Nowińska –Wicedyrektor - Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bieruniu,

Teresa Samulak – Dyrektor – Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 1
im. Karola Miarki w Lędzinach,

insp. Dariusz Dolina – Funkcjonariusz Straży Miejskiej – Urzędu Miasta Lędziny,

Lidia Żurek – Dyrektor – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach,

Jerzy Kozłowski – Kierownik zajęć praktycznych – Powiatowego Zespołu Szkół
w Lędzinach,

Małgorzata Klecka – Wiceprzewodnicząca Oddziału Śląskiego – Stowarzyszenia

Zastępczego Rodzicielstwa,

Agata Słuszniak – Prokurator Rejonowy – Prokuratury Rejonowej w Tychach.
Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach w 2014 roku realizował swoje działania zgodnie
z wytycznymi określonymi w programie pod nazwą System Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Mieście Lędziny, przyjętym uchwałą
nr X / 61 / 11 Rady Miasta Lędziny z dnia 26 maja 2011 roku.
Powyższy program wpisuje się w założenia:

Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 2020;

Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2014 –
2020;

Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020
ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki
i
rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób
i
rodzin z grup szczególnego ryzyka.
W 2014 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach i oraz członkowie grup
roboczych powoływani do realizacji procedury „Niebieskie Karty” wykonywali zadania w ramach
swoich obowiązków służbowych lub zawodowych.
Do obowiązków Członków Zespołu należało w szczególności:
aktywny udział w pracach Zespołu,
przestrzeganie regulaminu funkcjonowania grup roboczych powoływanych przez Zespół
Interdyscyplinarny w Lędzinach,

reagowanie na każdą uzyskaną informację dotyczącą wystąpienia przemocy w rodzinie,

podejmowanie czynności na rzecz zapobiegania powstawaniu oraz minimalizacji skutków
zjawiska przemocy w rodzinie, w ramach kompetencji instytucji, które reprezentują,

promowanie metod rozwiązywania konfliktów bez użycia przemocy,

podnoszenie kwalifikacji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.




Zadaniem Zespołu było integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów
określonych w ustawie działających 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,
4)
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy
w środowisku lokalnym,
5)
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
6)
wzmacnianie współpracy pomiędzy podmiotami działającymi na rzecz rodziny,
7)
powoływanie grup roboczych w celu rozwiązywania problemów związanych
z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
W 2014 roku posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach odbywały się
co najmniej raz na kwartał. W sumie odbyło się 5 spotkań.
Ważnym i znaczącym elementem funkcjonowania
w Lędzinach było tworzenie i praca grup roboczych.

Zespołu

Interdyscyplinarnego

Do zadań grup roboczych należało w szczególności realizowanie procedury „Niebieskie

Karty” zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów, z dnia 13 września 2011 roku w sprawie
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 roku
Nr 209, poz 1245) tj.:

opracowywanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia
przemocy w rodzinie,

monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,

podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą poprzez
zastosowanie ogółu czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli, między
innymi, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, policji, gminnej komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, oświaty i ochrony zdrowia,

stosowanie się do zaleceń i procedur postępowania interwencyjnego w sytuacjach
kryzysowych związanych z przemocą w rodzinie promowanych przez Śląski Urząd Wojewódzki w
Katowicach.
W roku 2014 Zespół podjął się następujących działań:
sporządzenie sprawozdania z działalności Zespołu za 2013 rok, które przedstawione zostało
Burmistrzowi Miasta Lędziny;

ustalenie planu pracy Zespołu na 2014 i 2015 rok;

prowadzenie dokumentacji Zespołu;

realizacja procedury "Niebieskie Karty", w tym powoływanie grup roboczych,

omawianie bieżących spraw grup roboczych, monitoring i ewaluacja ich pracy oraz analiza
trudności występujących w ramach prac grup roboczych i usprawnianie ich pracy w realizacji
procedury „Niebieskie Karty”;

w dniu 21 lutego 2014 roku przedstawiciele Zespołu i Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Lędzinach spotkali się w Komendzie Powiatowej Policji w Bieruniu z
przedstawicielami policji i innych zespołów oraz ośrodków pomocy społecznej działających na
terenie powiatu bieruńsku – lędzińskiego celem wypracowania wzajemnej pomocy współpracy w
sprawie realizacji procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odebrania dziecka z
rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w
rodzinie;

w dniu 26 lutego 2014 roku wprowadzenie Regulaminu funkcjonowania grup roboczych
powoływanych przez Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach;

próba diagnozy zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Lędziny na podstawie danych
przekazanych przez podmioty realizujące zadania ustawy o przeciwdziałaniu przemocy
za
rok 2013;

zapoznanie się i korzystanie z materiałów udostępnionych przez platformę edukacyjną
www.edukacja.fdn.pl Fundacji Dzieci Niczyje, skierowanej do profesjonalistów zajmujących się
problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Zespołu Interdyscyplinarnego w Lędzinach;

udostępnienie na stronie internetowej Zespołu bazy teleadresowej podmiotów oraz
organizacji pozarządowych świadczących usługi dla osób i rodzin dotkniętych przemocą
w
rodzinie w województwie śląskim;

podjęcie współpracy na rzecz projektu „ Monitoring 167 gmin województwa śląskiego pod
kątem praktyk instytucji publicznych w zakresie pomocy kobietom – ofiarom przemocy oraz
realizacji zadań wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” realizowanego
przez Fundację Pozytywnych Zmian;

na zlecenie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej udział w internetowej ankiecie
na temat systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

w dniu 6 maja 2014 roku udział członków Zespołu i grup roboczych w konferencji



pt.: „Współpraca jednostek pomocy społecznej z Policją w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie – modelowe kierunki działań, nowe narzędzia, przykłady dobrych praktyk”, która odbyła
się w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach;

przystąpienie do prowadzonej przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych w Warszawie ogólnopolskiej kampanii „Lekarzu, reaguj na przemoc”;
w
ramach akcji Przewodniczący Zespołu w dniu 24 czerwca 2014 roku spotkał się
z
przedstawicielami lędzińskich placówek służby zdrowia, omówił współpracę Zespołu
i
grup roboczych z placówkami podstawowej opieki zdrowotnej na terenie miasta Lędziny na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wręczył ulotki i poradniki z kampanii, celem
rozpropagowania ich wśród pracowników ochrony zdrowia;

w dniu 16 października 2014 roku Zespół zorganizował spotkanie dla przedstawicieli
zespołów interdyscyplinarnych z powiatu bieruńsko – lędzińskiego i miast ościennych, którego
celem była wymiana doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie,
promocję dobrych praktyk oraz wzajemną pomoc w rozwiązywaniu trudności pojawiających się
przy realizacji procedury „Niebieskie Karty”; w spotkaniu udział wzięło 10 przedstawicieli z
Lędzin, Bierunia, Imielinia, Bojszów, Tychów i Sosnowca; efektem spotkania jest inicjatywa
dalszego organizowania spotkań w siedzibach w/w przedstawicieli zespołów;

w dniu 4 listopada 2014 roku udział członków Zespołu i grup roboczych w V Regionalnej
Konferencji nt.: „Profilaktyka i interwencja w sytuacji krzywdzenia małych dzieci”, która odbyła
się w Wyższej Szkole Humanitas w Sosnowcu;

w dniu 28 listopada 2014 roku, na zaproszenie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przemocy w Rodzinie w Bieruniu członkowie Zespołu i grup roboczych wzięli udział
w
bezpłatnym szkoleniu z zakresu funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie - „Niebieskie Karty”;

prowadzenie działalności profilaktycznej i informacyjno - edukacyjnej skierowanej
do społeczności lokalnej, rodzin zagrożonych przemocą domową, w tym potencjalnych osób
doznających i stosujących przemoc w rodzinie tj.:
redagowanie i zamieszczanie informacji na temat prac Zespołu na stronie internetowej
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach i Urzędu Miasta Lędziny;
rozpowszechnianie plakatów, ulotek i informacji na temat działalności Zespołu oraz
instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie;
udostępnienie księgozbioru dotyczącego przeciwdziałania przemocy, między innymi,
członkom Zespołu i grup roboczych, stażystom, studentom w celu podniesienia ich
kompetencji i profesjonalizacji działań; biblioteczka znajduje się w Dziale Interwencji
Socjalnej i Profilaktyki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lędzinach; zbiór
zawiera publikacje, między innymi, z zakresu interwencji, przeciwdziałania przemocy
rodziny, problemów uzależnień, mediacji, profilaktyki, terapii, pracy socjalnej, prawa
rodzinnego i karnego, wzorów pism i pozwów procesowych;
zakresie funkcjonowania grup roboczych:

udział pracowników socjalnych (osób odpowiedzialnych za prowadzenie grupy roboczej)
w realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Daj sobie pomóc - Nie jesteś sam” realizowanego
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach
i
współfinansowanego ze środków zewnętrznych, a skierowanego do rodzin z problemem przemocy
domowej i uzależnienia; w ramach w/w zadania publicznego pracownicy socjalni skorzystali z
superwizji i szkolenia z zakresu zachowań autoagresywnych i zaburzeń osobowości w rodzinie
alkoholowej i przemocowej;

członkowie grup roboczych w ramach swoich obowiązków służbowych prowadzili
monitoring w środowisku zamieszkania zarówno osoby doznającej jak i stosującej przemoc
domową, przeprowadzali interwencje, świadczyli poradnictwo, wsparcie, pracę socjalną

oraz inne działania zawarte w indywidualnym planie pomocy; pozostawali w regularnych kontakcie
ze sobą;

w ramach procedury „Niebieskie Karty”, między innymi, osoby podejrzane o doznawanie
przemocy zostały skierowane do psychologa, prawnika, osoby podejrzane o stosowanie przemocy
domowej zostały skierowane natomiast do udziału w programie
korekcyjno –
edukacyjnym dla sprawców przemocy w rodzinie; dzieci z rodzin dotkniętych przemocą zostały
skierowane na terapię psychologiczną do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu;

promowanie dobrych praktyk, w tym metod rozwiązywania sytuacji konfliktowych,
ze szczególnym uwzględnieniem mediacji; rozpowszechnianie ulotki „Mediacja, sposób
na
rozwiązywanie konfliktów”,

rejestrowanie przypadków występowania przemocy w rodzinie,

superwizowanie i konsultowanie trudnych indywidualnych przypadków,

współpraca z innymi instytucjami, organizacjami i środowiskiem lokalnym na rzecz osób
i rodzin doznających przemocy domowej, w tym współpraca ze Specjalistycznymi Ośrodkami dla
Ofiar Przemocy na terenie województwa śląskiego.
Na realizacje powyższych działań MOPS w Lędzinach nie otrzymał odrębnych środków
z Urzędu Miasta Lędziny.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lędzinach – Dział Interwencji Socjalnej
i Profilaktyki w 2014 roku zapewniał obsługę organizacyjno – techniczną Zespołu
Interdyscyplinarnego w Lędzinach, w tym prowadził działania w ramach grup roboczych
i koordynował całokształt działań związanych z procedurą „Niebieskie Karty”.
Statystyka przypadków i działań wynikających z procedury Niebieskie Karty przedstawiona została
poniżej.

Dane statystyczne dotyczące realizacji w 2014 roku procedury „Niebieskie Karty”
W 2014 roku 54 rodzin objętych zostało działaniami w ramach procedury „Niebieskie

Karty”, w tym procedurę w 2014 roku uruchomiono w 23 rodzinach.
W sumie objęto działaniami 84 osoby wobec, których zaistniało podejrzenie, że doznają
przemocy w rodzinie, z tego:

58 to kobiety, z których u 6 stwierdzono stopień niepełnosprawności, a 5 było w wieku
poprodukcyjnym;

4 to mężczyźni, w tym 1 niepełnosprawny i 1 w wieku poprodukcyjnym;

22 to dzieci, z których 1 ma ustalony stopień niepełnosprawności.
Dane statystyczne dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” zawiera Tabela nr 1.
Tabela nr 1
Lp.

Wyszczególnienie

Liczba

Zespół Interdyscyplinarny w Lędzinach i grupy robocze
1

Liczba formularzy „Niebieska Karta – A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu

39

2

Liczba formularzy „Niebieska Karta – A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu, do
7 dni

39

3

Liczba formularzy „Niebieska Karta – A”, które wpłynęły do Przewodniczącego Zespołu,
powyżej 7 dni

0

4

Liczba formularzy „Niebieska Karta – A” założonych przez przedstawicieli podmiotów
wszczynających procedurę:
policji
jednostek organizacyjnych pomocy społecznej
oświaty
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
ochrony zdrowia

15
22
1
1
0

5

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – C”

22

6

Liczba sporządzonych formularzy „Niebieska Karta – D”

23

7

Liczba powołanych grup roboczych w rodzinach,
w tym:
- powołanych w 2012r.
- powołanych w 2013r.
- powołanych w 2014r.

54

8

Liczba posiedzeń grup roboczych

65

9

Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2014
z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie,
w tym:

21

4
27
23

- brak zasadności podejmowania działań

3

- uzasadnione przypuszczenie o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz
po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy

18

Organy ścigania
10

Liczba wszczętych dochodzeń w sprawie o czyn z art. 207 kk

9

11

Liczba przekazanych Policji lub kuratorom sądowym informacji przez pracowników
socjalnych o ponownym stosowaniu przemocy w rodzinie przez osoby uprzednio skazane za
tego rodzaju przemoc

1

12 Liczba dochodzeń zakończonych aktem oskarżenia skierowanych do prokuratury Rejonowej
w Tychach

5

13

Liczba postępowań Prokuratury Rejonowej w Tychach skierowanych aktem oskarżenia do
Sądu, w tym:
- poza procedurą „Niebieskie Karty:”

3

Liczba sprawców, do których kierowane były działania interwencyjne, w tym:
- dozór policji
- liczba izolowanych od ofiar
w tym:
- eksmisja z lokalu,
- nakaz opuszczenia lokalu,
- liczba osadzonych,
- w tym po odwieszonym wyroku

4
2
1

15

Liczba osób, wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności z warunkowym
zawieszeniem jej wykonywania

2

16

Liczba odmów wszczęcia postępowań w sprawie o czyn z art. 207kk

8

17

Liczba umorzeń postępowań w sprawie dochodzenia z art. 207kk

2

14

1

0
2
1
1

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej
18

Liczba rodzin skierowanych do wsparcia w ramach ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy
zastępczej,
w tym:
- przyznanie pomocy asystenta rodziny

5
5

19

Liczba przypadków odebrania dzieci z powodu bezpośredniego zagrożenia życia lub
zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie w mysl art. 12a ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Lędziny)

1

20

Liczba osób objętych pomocą w formie poradnictwa ogółem,
w tym:
- medycznego

62
2

- psychologicznego
- prawnego
- socjalnego
- zawodowego i rodzinnego

62
62
62
62

21

Liczba rodzin objętych pomocą finansową pomocy społecznej

16

22

Liczba mieszkań socjalnych przyznanych osobom dotkniętym przemocą w rodzinie
w pierwszej kolejności

2

23

Liczba osób doznających przemocy umieszczonych w Specjalistycznych Ośrodkach
Wsparcia, w tym:
- dzieci

3

Liczba sprawców przemocy, którzy wzięli udział w programie korekcyjno - edukacyjnym
dla sprawców przemocy w rodzinie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie;
w tym liczba sprawców, którzy ukończyli program

3

Liczba osób doznających przemocy, które uczestniczyły w grupie wsparcia organizowanej
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Lędzinach

1

24

25

2

1

Sądy i Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej
Liczba spraw skierowanych w 2014 roku do Sądu Rodzinnego o wydanie zarządzeń
opiekuńczych, w tym:
- liczba postanowień w zakończonych sprawach
- liczba postanowień sądu przyznających nadzór kuratora

4

27

Liczba wszystkich spraw prowadzonych przez kuratora ds. rodzinnych i nieletnich
w ramach procedury „Niebieskie Karty”

7

28

Liczba wyroków sądu przyznających dozór kuratora w sprawach Karnych z art. 207 kk

3

26

3
3

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lędzinach
29

Liczba osób skierowanych przez Zespół w 2014 roku na Gminną Komisję Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lędzinach

16

30

Liczba osób, objętych działaniami GKRPA, w których prowadzona jest procedura
„Niebieskie Karty”,
w tym:
- osoby doznające przemocy
- osoby stosujące przemoc

34

31

Ilość osób skierowanych w ramach GKRPA na Zespół Motywacyjny

33

32

Ilość osób, które poddały się badaniu biegłych,
w tym stwierdzono u nich:
- uzależnienie od alkoholu,

15

4
30

9

szkodliwe używanie alkoholu,
- brak uzależnienia od alkoholu

2
4

Ilość osób dobrowolnie uczestniczących w terapii odwykowej,
w tym:
- ilość osób, które zakończyły terapię

10

Ilość wniosków skierowanych przez GKRPA do sądu o zastosowanie obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu,
w tym:
- ilość wydanych postanowień w tym zakresie

14

33

34

4

4

Służba zdrowia
35

Liczba osób, zgłaszających do podstawowej placówki zdrowia uszkodzenie ciała na skutek
przemocy domowej

5

Oświata
36

37

Liczba dzieci objętych pomocą Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bieruniu,
w tym:
- biorących udział w systematycznej terapii psychologicznej,
- korzystających z doraźnej pomocy

12

Liczba uczniów szkół i uczestników przedszkoli objętych w ramach procedury „Nebieskie
Karty” pomocą psychologiczno – pedagogiczną,
w tym:
- na terenie miasta Lędziny

42

5
7

34

Tabela nr 2 zawiera dane dotyczące form przemocy domowej.
Tabela nr 2
Lp. Formy przemocy domowej odnotowane w formularzu „Niebieska
Karta - A”

Ilość

1

Psychiczna

32

2

Fizyczna

33

3

Ekonomiczna

0

4

Seksualna

3

5

Inne formy przemocy domowej

12

Z danych wynika, iż dominującymi formami przemocy odnotowanymi w formularzu
„Niebieska Karta – A” są przemoc fizyczna i przemoc psychiczna, gdzie przemoc fizyczna
przeważa o jeden przypadek. Na trzecim miejscu została wymienione inne formy przemocy
domowej. Przemoc seksualna została dwukrotnie zaznaczona, a przemoc ekonomiczna nie została
odnotowana ani razu.

Dane z Tabeli nr 2 przedstawiono graficznie na Wykresie nr 1.
Wykres nr 1

Tabela nr 3 zawiera kategorie osób zaznaczonych w Formularzu "Niebieska Karta - A ", jako
osoby podejrzane o doznawanie przemocy domowej.
Tabela 3
Lp.
1

Kobiety

Mężczyźni

Dzieci

58

4

22

Wykres nr 2 zawiera dane liczbowe zawarte w Tabeli nr 3. Z danych wynika, że kobiety
stanowiły większość wśród osób doznające przemocy w rodzinie (69%). Procent dzieci
doznających bezpośrednio przemocy w rodzinie wynosi natomiast (26,2%). Najmniejszą liczebnie
grupą osób pokrzywdzonych są mężczyźni – odpowiednio (4,8%).
Wykres nr 2

Tabela nr 4
Lp.

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

1

7

40

Tabela zawiera dane dotyczące osób podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie.
Mężczyźni stanowią w tej grupie aż (85,1%) ogółu, kobiety jedynie (14,9%).
Wykres nr 3 przedstawia powyższe dane.
Wykres nr 3

Praca w ramach Zespołu i grup roboczych wykazała, że interdyscyplinarne działania
różnych instytucji zaangażowanych w pomaganie zarówno osobom doznającym jak i stosującym
przemoc domową, daje wiele możliwości tj. szybki i pełny przepływ informacji, możliwość
podjęcia skoordynowanych i zaplanowanych działań, często na "tu i teraz", zwiększoną
efektywność i skuteczność działań.
Reasumując: praca Zespołu daje możliwość wypracowania kierunków i wspólnej
płaszczyzny działania i szerszą optykę postrzegania problemów w obrębie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.

