
Sprawozdanie z działalności Zespołu  Interdyscyplinarnego

w Trzebini za rok 2018

               Zgodnie  ze  znowelizowaną  w  dniu  1  sierpnia  2010  r.   ustawą   o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  Rada Miasta  Trzebini  podjęła  w  dniu 24
września  2010  r.   uchwałę  Nr  L/546/V/2010  w  sprawie:  trybu  i  sposobu
powoływania  i  odwoływania  członków Zespołu  Interdyscyplinarnego  w Trzebini
oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.  
         Na  jej  podstawie   Burmistrz  Miasta  Trzebini  Zarządzeniem  Nr
0151/285/2010 z  dnia  01.10.2010 r.  powołał    Zespól  Interdyscyplinarny (ZI),  w
skład  którego    wchodzą  przedstawiciele  jednostek,  organizacji  i  instytucji
określonych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.  

W  Skład Zespołu Interdyscyplinarnego  wchodzą  przedstawiciele następujących
instytucji.  

Przewodniczący : Jerzy Marcinek               -    Ośrodek Pomocy Społecznej 
Zastępca :           Mariola Roman                -    Gminna  Komisji  Rozwiązywania 
                                                                    Problemów  Alkoholowych 
Sekretarz :           Małgorzata Jedynak         -    Ośrodek Pomocy Społecznej 

Członkowie :       Karol Budasz                  -     Ośrodek Pomocy Społecznej 
                          Grzegorz Gleń                 -     Komisariat  Policji Trzebinia 
                          Ireneusz Deszcz               -     Komisariat Policji   Trzebinia 
                          Marta Piechowicz             -     Poradnia Psychologiczno -
                                                                     Pedagogiczna w  Chrzanowie 
                          Marzena Kuras                 -     Oświata,  Trzebińskie Centrum  
                                                                     Administracyjne 
                         Alicja Pabis                       -   Służba Zdrowia 
                         Cecylia Sędzielowska – Ciereszko – Sądowa Służba Kuratorska
                         Dorota Bednarczyk             -   Sądowa Służba Kuratorska 
                         Magdalena Wołoch                -    Sądowa Służba Kuratorska 
                         Aneta Grądzka                    -  Sądowa Służba Kuratorska 
                         Justyna Barczyk – Ćmielewska -  Sądowa Służba Kuratorska 
                         Anna Gaudyn-Boryczko      -   Placówka Wsparcia Dziennego 
                                                                   „Świetlica Plus”
                        Natalia  Małodobry             -   Placówka Wsparcia Dziennego
                                                                  „Fundacja Dobry  Start”

 
   Działania  Zespołu  Interdyscyplinarnego  opierają  się  na  bazie  znowelizowanej
w dniu 1 sierpnia 2010 r.   ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  oraz
procedurze  Niebieskiej  Karty   uregulowanej   Rozporządzeniem   Prezesa  Rady
Ministrów   z  dnia  13  września  2011  r.  (  Dz.  U.  Nr  209,  poz.  1245),  w  sprawie
procedury „Niebieskiej  Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta” (NK).  
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Rozporządzenie  to  ustala  cztery  formularze  NK  -  A,  B,  C  i  D.  Do
realizacji  tej  procedury  zobligowani  są  przedstawiciele  Policji,  Ośrodków
Pomocy  Społecznej,  Oświaty,  Ochrony  Zdrowia  i  Gminnej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Wszczęcie  procedury  NK  następuje
poprzez  wypełnienie  formularza  A  przez  przedstawiciela  jednego  z  ww
podmiotów. W ciągu 7 dni  formularz A zostaje  przekazany do Przewodniczącego
Zespołu  Interdyscyplinarnego,  który ma trzy dni  na  przekazanie  go członkom ZI
lub grupy roboczej. 

Zespól  Interdyscyplinarny wypracował    podział  zadań dotyczących  spraw
związanych z przemocą domową.   
Pracą  z  konkretnymi  przypadkami  przemocy  domowej  a  w  szczególności
procedurę  NK  prowadzi  powoływana  grupa  robocza,  indywidualnie  do  każdego
przypadku.  Zespół  zajmuje  się   przede  wszystkim  koordynowaniem  działań
instytucji  i  jednostek  zajmujących  się  na  terenie  gminy  problematyką  przemocy
domowej. 

Do zadań  Zespołu Interdyscyplinarnego  należy:
1. Realizowanie działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

przemocy w  rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy.
2. Integrowanie  i  koordynowanie  działań  jednostek  pomocy  społecznej,

gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów  alkoholowych,   policji,
oświaty,  ochrony  zdrowia  i  organizacji  pozarządowych  oraz  specjalistów
w zakresie przeciwdziałania przemocy w zakresie:
- diagnozowania problemu przemocy  w rodzinie,
- podejmowania działań w środowisku zagrożonym  przemocą w rodzinie
  mających na celu  przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji  w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji  o instytucjach, osobach i możliwościach
   udzielenia pomocy  w środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Zespół  powołuje  Grupy  Robocze  w  celu   pracy  z  konkretną  rodziną,   w  której
występuje przemoc domowa i została uruchomiona procedura Niebieskiej  Karty.
 Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie  i  realizacja  planu  pomocy  w  indywidualnych  przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie,

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

3) dokumentowanie  działań  podejmowanych  wobec  rodzin,  w  których
dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań. 

       Zespół  Interdyscyplinarny  prowadzi,  szczególnie  poprzez  funkcjonowanie
grup roboczych pracę z rodzinami objętymi procedurą NK .
W  związku  z  faktem,  że  wszystkie  NK  wpływają  do  ZI  można  obecnie
kompleksowo ocenić skalę zjawiska przemocy domowej na terenie Trzebini. 
W  ramach  bezpośrednich  działań  Zespołu  odbyły  się  4  spotkania   Zespołu
Interdyscyplinarnego.  W czasie  spotkań  członkowie  ZI  omawiali  bieżące  sprawy
związane  z  działaniem  grup  roboczych  oraz  sytuacje  poradnictwa
specjalistycznego na teranie gminy Trzebinia.  
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 Dane statystyczne obrazujące podejmowane  działania dotyczące
funkcjonowania ZI i grup roboczych. 

• Do ZI w 2018r wpłynęło - 69 NK. 
• NK zgłoszone przez:

      Policja -51
      OPS     -  11
      Oświata - 1
      GKRPA - 6

• Powołano 69 nowych grup roboczych w roku 2018, a łączna ilość 
Niebieskich Kart prowadzonych w 2018  roku wyniosła – 118szt

• NK założone w 2015 i zakończone w 2018 –  2 szt.
• NK założone w 2016 i zakończone w 2018 –  9 szt.
• NK założone w 2017 i zakończone w 2018 –  29 szt.
• NK założone w 2018 i zakończone w 2018 –  36 szt.
• Łączna ilość osób co do których  istnieje podejrzenie,  że doświadcza

przemocy domowej, przybyłych na spotkanie grupy roboczej  w 
2018 r  wyniosła  - 76 osób.

• Łączna ilość osób co do których  istnieje podejrzenie,  że stosuje 
przemoc domową  przybyłych na spotkanie grupy roboczej  w 2018 
r  wyniosła  - 57 osób.

• Ilość spraw związanych z przemocą domową dotyczącą małoletnich 
w ramach procedury NK w 2018 roku wyniosła - 15 rodzin

Średnio w posiedzeniu  grupy roboczej uczestniczyło -   3  
specjalistów. 

Do udziału w spotkaniach Grup Roboczych zostali  zaproszeni  
następujący specjaliści  : 

• pracownicy socjalni  – 5 osób,
• dzielnicowi – 9 osób + kierownik dzielnicowych,
• pedagodzy – 15 osób, 
• psychologowie – 1 osoba, 
• nauczyciele –  1 osoba, 
• asystenci rodzin – 3 osoby, 
• członkowie  GKRPA – 1 osoba, 
• terapeuta uzależnień – 1 osoba 
• pracownicy NZOZ – 1 osoba,
• pracownicy Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej – 2 

osoby, 
• specjaliści od przemocy domowej (OPS Trzebinia) – 1 osoba, 
• kuratorzy – 12 osób,

ZI  na  bieżąco   zapoznaje  się  z  prowadzonymi  postępowaniami   w  ramach
procedury  NK,  w  szczególności  są  relacjonowane   na  posiedzeniach  Zespołu
przez Przewodniczącego  sprawy w których zakończono procedury NK.  
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W  ocenie  ZI  współpraca  pomiędzy  lokalnymi  podmiotami  w  obszarze
przemocy  domowej  przebiega  pozytywnie.  Przedstawiciele  poszczególnych
instytucji  chętnie  w  miarę  potrzeb  uczestniczą  w  spotkaniach  grup  roboczych.
Analizując  dane  statystyczne  za  2018  rok,   odnotowano  mniejszą  i lość
zakładanych  NK  przez  Policję  i  zwiększenie  aktywności  w  tym  aspekcie  przez
GKRPA.   Jednocześnie  więcej  instytucji  zakłada  NK  /szkoły,  służba  zdrowia/,
co  jest  wynikiem  uczestniczenia  w  grupach  roboczych  przedstawicieli  tych
instytucji  oraz  przeprowadzanych  szkoleń  edukacyjnych  dla  poszczególnych
grup zawodowych. 
 Zespół  Interdyscyplinarny  na  bieżąco  monitoruje   działalność   instytucji
zapewniających  wszechstronną  pomoc   rodzinom   dotkniętym  przemocą
domową.   Podejmowane  są  również  liczne  działania  profilaktyczno  –
edukacyjne  oraz  szkoleniowe,  skierowane   bezpośrednio  do  mieszkańców  jak  i
do  specjalistów  udzielających  pomocy  i  wsparcia.  Działania  te  są  opisywane  w
corocznym  sprawozdaniu  z  Programu  Przeciwdziałaniu  Przemocy  w  Rodzinie
oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie.
Obsługę  administracyjno  -   techniczną  dla  prac  Zespołu  zapewnia  Ośrodek
Pomocy Społecznej w Trzebini.   

  Zespół  przygotuje  sprawozdanie  z  realizacji  Gminnego  Programu
Przeciwdziałania  Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w
Rodzinie  za  rok  2018,  na  podstawie   zebranych  informacji  od  poszczególnych
instytucji  działających  na  terenie  Trzebini  i  przedłoży  je  Burmistrzowi  i  Radzie
Miasta w terminie  do 31 marca 2019 roku.  
     W 2018 roku  wspólnie z GKRPA  Zespół zorganizował:
1.  Zajęcia  dla  rodziców w ramach projektu „Szkoła dla  Rodziców”,  które odbyły
się na przełomie czerwca i lipca 2018r.  W zajęciach uczestniczyły rodziny objęte
procedura NK.  
2.  Szkolenie  dla  członków  ZI  grup  roboczych,  członków  GKRPA,  pedagogów  i
kuratorów.   W  szkoleniu  na  temat  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie
uczestniczyło 30 osób. 
3.  W  dniu  22.10.2018  r.  w  Dworku  Zieleniewskich  w  Trzebini   odbyła  się  IV
Konferencja  z  cyklu   „Jedna    sytuacja    wiele  spojrzeń”  pod  Honorowym
Patronatem  Burmistrza  Miasta  Trzebinia.    Tegoroczna  edycja  została
organizowana  przez  Zespół  Interdyscyplinarny  i  Gminną  Komisję
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  w  Trzebini  przy  współpracy  z
Trzebińskim   Centrum   Kultury.  
    Konferencja  adresowana  była  do  członków  Zespołów  Interdyscyplinarnych,
Grup  Roboczych,  GKRPA.    Jej  celem  była  wymiana  informacji  dotyczących
podejmowanej  pracy  z  rodzinami  i  dziećmi  dotkniętymi  przemocą  i  problemem
alkoholowym.  Zaproszenie  do  udziału  w Konferencji  przyjęli   i  aktywnie  w niej
uczestniczyli  m.in.   Przewodnicząca  Wydziału   SSR  w  Chrzanowie  Pani
Katarzyna  Kot,  Dyrektor  POWDiR-u  w  Chrzanowie    Pan  Wojciech  Talowski ,
Dyrektor  OPS  w  Trzebini  Pani  Katarzyna  Noga,  Dyrektor  PCPR  Pani  Jolanta
Szynowska, przedstawieciele ZI i GKRPA z terenu powiatu chrzanowskiego. 

Uczestnicy  mieli  okazję  podzielić  się  swoimi   doświadczeniami,
metodami  pracy  oraz  trudnościami  w  pracy  z  rodzinami  i  dziećmi  z  rodzin
wieloproblemowych.  Ustawa  o  wspieraniu  rodziny  i  systemie  pieczy
zastępczej,wprowadziła  nowe formy wsparcia  rodziny.  Asystenci  rodzin  to  jedna
z  nowych  form  pomocy  i  wsparcia  dla  rodzin  przeżywających  trudności
wychowawcze.  W  czasie  dyskusji  wypracowano  nowe  metody  i  zasady

4



wzajemnej współpracy, które mogą przyczynić się do lepszej koordynacji  działań
podejmowanych  w  stosunku  do  rodziny.  Podnoszono  potrzebę  upodmiotowienia
rodziny  i  jej  członków  w  przeprowadzaniu  zmian  w  rodzinie,  w  celu  uniknięcia
przekazywania  dzieci  do  Pieczy  Zastępczej.  Wzajemna  współpraca  pomiędzy
Ośrodkami  Pomocy  Społecznej,  Zespołami  Interdyscyplinarnymi,  Domami
Dziecka,  Sądem oraz kuratorami,  może przyczynić się do bardziej  kompleksowej
pomocy dziecku i  rodzinie.
  

   Trzebinia dnia 14.02.2019 r.
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