
Sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2013 

r. 

 

      Gminny Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 

powołany Zarządzeniem Nr 38/2011 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 czerwca 

2011 r., w skład którego wchodzi grupa specjalistów z różnych instytucji: przedstawiciele 

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

alkoholowych, sądu oraz organizacji pozarządowych, którzy łączą swoją wiedzę, umiejętności 

oraz kompetencje wynikające z instytucji, którą reprezentują. Współpraca oraz skoordynowane 

działania mające na celu niesienie pomocy osobom krzywdzonym oraz przeciwdziałanie 

zjawisku przemocy na terenie gminy Nowogród Bobrzański. 

 

 

1. Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

      Pierwsze posiedzenie odbyło się w dniu 07.02.2013 r., w czasie którego przedstawione 

zostało sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2012 r. jak również 

projekt „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w 

Rodzinie na lata 2013-2015”, który został zaakceptowany przez wszystkich członków Zespołu. 

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

Interdyscyplinarnego w okresie od 11.10.2012 r. do 06.02.2013 r. 

 

      Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 15.05.2013 r. podczas którego została omówiona 

konferencja pt. „ Prawnokarne i cywilnoprawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie w 

powiecie zielonogórskim”, która odbyła się w Komendzie Miejskiej Policji w Zielonej Górze w 

dniu 07.05.2013 r. Omówiono także program pt. „W Rodzinie bezpieczniej” w ramach 

„Problemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną Gminy Nowogród Bobrzański na lata 



2012-2015”, jak również „Niebieskie Karty-A”, które wpłynęły do Zespołu  oraz pracę Grup 

Roboczych w okresie od 07.02.2013 r. do 14.05.2013 r.  

Podczas spotkania został przedstawiony „Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015”, który został uchwalony przez Radę 

Miejską Uchwałą Nr XXXIII/215/13 z dnia 27 marca 2013 r. 

Omówiono również projekt pomocy ofiarom przestępstwa i ich rodzinom, który jest realizowany 

ze środków Funduszu Pomocy Osobom Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej, środków 

Miasta Zielona Góra oraz środków własnych Stowarzyszenia BABA. Na spotkaniu omówiono 

także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który rozpoczął 

się w kwietniu 2013r. w Zielonej Górze. 

 

      Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 07.10.2013r. w czasie którego omówiono 

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

15.05.2013r. do 06.10.2013r. Omówiono warsztat szkoleniowy dla osób pracujących z dzieckiem 

i rodziną oraz konferencję pt. „Problemy współczesnej rodziny z uwzględnieniem form pomocy 

rodzinie w środowisku lokalnym” na której poruszany będzie temat przemocy w rodzinie oraz 

działalności Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

 

      Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. 

      W dniu 27.11.2013r. w siedzibie Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w 

Nowogrodzie Bobrzańskim, przy ul. Pocztowej 9 odbyła się konferencja pt. „Problemy 

współczesnej rodziny z uwzględnieniem form pomocy rodzinie w środowisku lokalnym”. 

Głównym celem konferencji była prezentacja lokalnego systemu wsparcia rodziny na terenie 

Gminy Nowogród Bobrzański oraz roli organizacji pozarządowych w tym zakresie. Podczas 

konferencji obecni byli wszyscy członkowie Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego oraz 

przedstawiono i opisano działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

 

 

 

 



2. Statystyka 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 

1. 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart-A” przez przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2013r. - 

OGÓŁEM 

49 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 9 

Policja 38 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 

Oświata 2 

Ochrona zdrowia 0 

2. 
Liczba „Niebieskich Kart-A”, które zostały założone ponownie w 2013 

roku w toku trwania tej samej procedury 
19 

3. Liczba prowadzonych procedur na dzień 31.12.2013 roku 20 

4. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2013 3 

5. Liczba powołanych Grup Roboczych w 2013 roku 55 

6. Liczba spotkań Grup Roboczych w 2013 roku 120 

7. 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” przez Grupę 

Roboczą z osobą co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 

przemocą w rodzinie w 2013 roku 

28 

8. 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-D” przez Grupę 

Roboczą z osobą, wobec której istnieje podejrzenie , że stosuje przemoc w 

rodzinie w 2013 roku 

27 

9. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2013 roku 37 

10. Liczba szkoleń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 1 



Roboczych w 2013 roku 

11. 
Przypadki odebrania dziecka z rodziny na podstawie art. 12 ustawy o 

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2013 roku 
0 

12. 
Liczba eksmisji z lokalu w trybie art. 11a ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie w 2013 roku 
1 

13. 

Liczba przekazanych przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego lub 

Grup Roboczych zawiadomień do organów ścigania  

(Policji, Prokuratury) o popełnieniu przestępstwa w związku z użyciem 

przemocy w rodzinie 

1 
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