
Sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim w 

2012r. 

 

Z godnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań gminy 

należy tworzenie zespołów interdyscyplinarnych. Zarządzeniem Burmistrz Nowogrodu 

Bobrzańskiego w dnia 20 czerwca 2011r. powołany został Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w skład, którego wchodzą : przedstawiciele 

pomocy społecznej, Policji, służby zdrowia, oświaty, gminnej komisji rozwiązywania 

problemów alkoholowych, sądu oraz organizacji pozarządowych. 

 

1. Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

     Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 28.03.2012r., w czasie którego przedstawione 

zostało sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2011r. oraz 

zostały omówione „Niebieskie Karty”, które wpłynęły do Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2011r. Na spotkaniu ustalono plan pracy Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego oraz omówiono odebranie dziecka w sytuacji zagrożenia życia lub 

zdrowia i umieszczenia go w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 

 

     Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 27.06.2012r. , na którym to omówiono „Niebieskie 

Karty”, które wpłynęły do Zespołu  oraz pracę Grup Roboczych w okresie od 01.04.2012 do 

27.06.2012r. Omówiono także wstępne propozycje opracowania „Gminnego programu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie 

Gminy Nowogród Bobrzański na lata 2012-2015” oraz wstępny zarys konferencji dotyczącej 

przemocy. 

 

     Kolejne posiedzenie odbyło się w dniu 11.10.2012r. w czasie którego omówiono 

„Niebieskie Karty”, które wpłynęły do Zespołu  oraz pracę Grup Roboczych w okresie od 

28.06.2012r. do 10.10.2012r. 

Na spotkaniu omówiono także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących 

przemoc, który był realizowany w naszym mieście. Ustalono także, iż konferencja dotycząca 

przemocy odbędzie się w 2013 roku. 



Zgodnie z § 3 pkt d Porozumienia o współpracy z zespołach interdyscyplinarnych za Pana 

Grzegorza Kulczyckiego w pracach Zespołu jako przedstawiciel Policji wziął udział 

Kierownik Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim Pan Marcin Wysocki.     

 

Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. 

W miesiącu grudniu 2012r. i styczniu 2013r. trwały prace nad przygotowaniem nowego 

„Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w 

rodzinie na terenie Gminy Nowogród Bobrzański w lachach 2013-2015”. 

 

2. „Niebieskie Karty” w 2012r. 

      

     W 2012r. do Przewodniczącego Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 44 

„Niebieskie Karty” zawiadamiających o wystąpieniu przemocy w rodzinie, z czego: 41 z 

Posterunku Policji w Nowogrodzie Bobrzańskim, 2 z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w 

Nowogrodzie Bobrzański oraz 1 z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Nowogrodzie Bobrzańskim. W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem 

przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach w roku 2012 powołane zostały Grupy 

Robocze w skład których wchodzili przedstawiciele: jednostek organizacyjnych pomocy 

społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, 

ochrony zdrowia, Sadu Rejonowego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

W okresie od  01.01.2012 do 31.12.2012 roku podczas 75 spotkań Grup Roboczych 

podejmowane były działania na rzecz 33 rodzin. 

W czasie spotkań Grup Roboczych wypełniono 28 formularzy „Niebieskich Kart – C” z 

osobami co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie oraz 25 

formularzy „Niebieskich Kart – D” z osobami wobec, których istnieje podejrzenie, że stosują 

przemoc w rodzinie. 

W dziesięciu przypadkach zakończono prace, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów 

działania zostały zrealizowane. Wspólna wymiana doświadczeń, spostrzeżeń pozwalała 

podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni sposób przekazywania informacji, 

podejmowanie konkretnych działań niewątpliwie usprawniły pracę. 
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