
 

Sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Nowogrodzie Bobrzańskim w 2014 

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 pozarządowej, 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 23.01.2014 r., było to specjalne  posiedzenie Zespołu 

Interdyscyplinarnego, na które została zaproszona Pani podinsp. Wioletta Sokołowska-Domagała 

z Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i Patologii, Wydział Sztab Policji i 

Prewencji w Zielonej Górze, w spotkaniu wzięli udział członkowie Zespołu oraz pracownicy 

socjalni i dzielnicowy. Uczestnicy dyskutowali głównie na temat pracy Zespołu 

Interdyscyplinarnego i roli Policji – Zespołu do Spraw Prewencji Kryminalnej Nieletnich i 

Patologii w całym systemie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Członkowie Zespołu omówili „Niebieskie Karty - A”, które wpłynęły do Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w okresie od 07.10.2013 r. do 22.01.2014 r. 

 

      Drugie posiedzenie odbyło się w dniu 30.04.2014 r. w czasie którego przedstawione zostało 

sprawozdanie z pracy Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego za rok 2013 jak również 



sprawozdanie z realizacji „Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony 

Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2015” za rok 2013.  

Podczas spotkania przekazano wszystkim członkom Zespołu plakaty z informacją o bezpłatnych 

poradach psychologa i prawnika w siedzibie M-GOPS w Nowogrodzie Bobrzańskim w ramach 

działalności Lubuskiego Stowarzyszenia na Rzecz Kobiet Baba z Zielonej Górze. Omówiono 

również projekt „Kocham, lubię, szanuję, nie biję” oraz  „Niebieskie Karty - A”, które wpłynęły 

do Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od 23.01.2014 r. do 29.04.2014 r. Na 

spotkaniu omówiono także program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie, który rozpoczął się w marcu 2014r. w Zielonej Górze. 

 

      Trzecie spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w dniu 04.07.2014 r. w czasie 

którego omówiono „Niebieskie Karty – A”, które wpłynęły do Zespołu oraz pracę Grup 

Roboczych w okresie od 30.04.2014 r. do 03.07.2014 r.  

 

      Kolejne posiedzenie Zespołu odbyło się w dniu 06.11.2014 r. podczas którego omówiono 

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

04.07.2014 r. do 05.11.2014 r. Na spotkaniu omówiono także II edycję programu korekcyjno-

edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie, który ruszył się we wrześniu 2014 r. w 

Zielonej Górze. 

 

  

      W dniu 05.12.2014 r.  Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zielonej Górze pod 

patronatem Wojewody Lubuskiego podczas Powiatowego Forum na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie pn. „NIE dla przemocy – TAK dla mocy” zaprezentowano działalność oraz 

funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego w Nowogrodzie Bobrzańskim. 

      Posiedzenia Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. 

 

 

 

 



2. Statystyka 

Lp. WYSZCZEGÓLNIENIE LICZBA 

1. 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart-A” przez przedstawicieli 

poszczególnych podmiotów wszczynających procedurę w 2014r. - 

OGÓŁEM 

33 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej 5 

Policja 28 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 0 

Oświata 0 

Ochrona zdrowia 0 

2. 
Liczba „Niebieskich Kart-A”, które zostały założone ponownie w 2014 

roku w toku trwania tej samej procedury 
5 

3. Liczba prowadzonych procedur na dzień 31.12.2014 roku 24 

4. Liczba spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014 4 

5. Liczba powołanych Grup Roboczych w 2014 roku 45 

6. Liczba spotkań Grup Roboczych w 2014 roku 87 

7. 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-C” przez Grupę 

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

przemocą w rodzinie w 2014 roku 

31 

8. 

Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta-D” przez Grupę 

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

rodzinie w 2014 roku 

23 

9. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” w 2014 roku 23 

10. Liczba szkoleń Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup 1 



Roboczych w 2014 roku 

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

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie w 2014 roku 
0 

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

przemocy w rodzinie w 2014 roku 
0 

13.  
Liczba przekazanych Niebieskich Kart do zespołu interdyscyplinarnego w 

innej gminie – wg właściwości w 2014 roku 
1 
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