Sprawozdanie z działalności Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach za 2013 rok.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach został powołany Zarządzeniem Nr 138/11
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 12 maja 2011 roku.
Działa na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, uchwały Rady
Miejskiej i nadanego Regulaminu Organizacyjnego.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie w Czerwionce-Leszczynach odbył 7 posiedzeń w trakcie, których
zapoznawał się z działaniami Grup Roboczych i formułował wnioski w celu dalszego
postępowania w konkretnych przypadkach. Ponadto odbyło się spotkanie członków
Zespołu oraz Grup Roboczych w ramach szkolenia dotyczącego prowadzenia
procedury „Niebieskiej Karty”.
W 2013 roku do Zespołu wpłynęło 146 Niebieskich Kart wszczynających
postępowanie w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Ponadto do rozpatrzenia było 76 Niebieskich Kart z ( 1 NK z 2011r. i 75 NK z 2012r.)
Łącznie w 2013 roku Grupy Robocze Zespołu prowadziły postępowania dla
222 Niebieskich Kart. Zakończonych zostało 175 Niebieskich Kart (1 NK z 2011r.,
75 NK z 2012r. i 99 NK z 2013r.), do dalszego postępowania w 2014 roku pozostało
47 Niebieskich Kart z 2013 roku.
Procedurą postępowania „Niebieskie Karty” objęto 192 rodziny, a dotyczyła
ona 188 osób doświadczających przemocy oraz 168 sprawców przemocy w rodzinie.
W 5 przypadkach więcej niż jeden podmiot wszczął procedurę „Niebieskiej Karty”.
W ramach procedury postępowania Grupy Robocze odbyły 511 spotkań.
Wypełniono 148 formularzy „Niebieska Karta C” (7 osób doświadczających przemocy
nie podjęło współpracy) oraz 107 formularzy „Niebieska Kata D” (43 sprawców
przemocy nie podjęło współpracy).
Do GKRPA skierowano 83 osoby, które stosując przemoc nadużywały alkoholu.
Grupy Robocze prowadziły postępowanie w składzie zmiennym w zależności
od potrzeb – pracownik socjalny, dzielnicowy, członek GKRPA, pedagog, kurator.
Szczegółowy opis powyższych działalności zawierają protokóły z posiedzeń oraz
dokumentacja Zespołu i Grup Roboczych.
Postępowania gminnego zespołu, grup roboczych, przedstawicieli jednostek
organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, Policji, oświaty oraz ochrony zdrowia prowadzone są zgodnie
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
„Niebieskie Karty” oraz wzoru formularzy „Niebieska Karta”.

Działalność Grup Roboczych za 2013 rok.

Dane dotyczące realizacji procedury „Niebieskie Karty” w sprawozdaniu rocznym
1. Liczba przyjętych formularzy „Niebieska Karta - A”

146

2. Liczba formularzy „Niebieska Karta - A” założonych przez:
- Policję,
- Pomoc Społeczną,
- inne wymienione w art.9d ustawy

134
10
2

3. Liczba rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”

192

4. Liczba rodzin, wobec których więcej niż jeden podmiot wszczął procedurę „NK"

5

5. Liczba osób wskazanych jako doświadczających przemocy:
- osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni)
- osoby małoletnie

188
161/21
6

6. Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy:
- osoby dorosłe (kobiety/mężczyźni)
- osoby małoletnie

168
7/159
2

7. Liczba spotkań Grup Roboczych

511

8. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - C”

148

9. Liczba osób doświadczających przemocy, którzy nie podjęli współpracy z GR

7

10. Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta - D”

107

11. Liczba sprawców przemocy, którzy nie podjęli współpracy z GR

43

12. Liczba osób wskazanych jako sprawcy przemocy skierowanych do GKRPA

83

13. Liczba zakończonych procedur „Niebieskie Karty” ze względu na:
- ustanie przemocy, zaprzestanie dalszej i zrealizowany plan pomocy,
- brak zasadności podejmowania działań.

175
158
17

