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SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 
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Zespół Interdyscyplinarny powołany został zarządzeniem nr 455/2011 Burmistrza 

Krotoszyna dnia 13 września 2011 roku. W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele instytucji 

działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Krotoszyn: m.in. pedagog szkolny, 

przedstawiciele: Policji, Kurator Sądu Rejonowego w Krotoszynie, Miejsko - Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Sekretarz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Krotoszynie, Pracownik socjalny Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, 

członek Stowarzyszenia, przedstawiciel Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 

Zdrowotnej.  

Obsługa organizacyjno – techniczną Zespołu zapewnia Miejsko – Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Krotoszynie. Wydatki powstałe w związku z pracami Zespołu 

pokrywane są z budżetu Gminy Krotoszyn, w części będącej w dyspozycji Dyrektora Miejsko 

– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszynie 

Program działania Zespołu Interdyscyplinarnego obejmuje systematyczne zbieranie 

informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. Ważnym elementem Programu 

jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie jak i 

sprawców, oraz świadczenie pomocy psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom 

uwikłanym w przemoc domową oraz w problemy współistniejące. Źródłem finansowania 

Programu jest budżet gminy Krotoszyn.  

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. 

Zasadą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krotoszynie jest 

ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r., poz. 

218), ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze 

zmianami), ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2019 r., poz. 2277 ze zmianami) 

W trakcie działań Zespołu uczestnicy posługują się „Niebieską Kartą” w ramach 

procedury ujętej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskie karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r., poz. 1245)   

Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone w gminnym programie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie działań 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez: 

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 
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3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

Natomiast 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. 

 

W roku 2019 zrealizowano działania, które zostaną przedstawione w niniejszym 

sprawozdaniu.  

 

Spotkania  Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego spotkali się w trybie interwencyjnym w celu 

pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych, skład członków spotkań był ruchomy i zależny 

od potrzeby rodzin.  

 

03.01.2019 r. Przewodniczący oraz Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego w Krotoszynie 

podsumowali cały rok 2018 r. 

W okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. dostarczono łącznie 68 Niebieskie Karty, w 

których główną przyczyną była przemoc fizyczna i psychiczna. – 11 kart było kontynuacją 

wcześniej założonych a 57 nowych. 

 

10.04.2019 r. W trakcie działania Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie od 01.01.2019 r. 

do 31.03.2019 r. ustalono, iż wpłynęło do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Krotoszynie 17 spraw. Wszystkie były nowymi procedurami. 

Głównym przyczyna przemocy było przemoc fizyczna i psychiczna nad rodziną 

spowodowana problemem alkoholowym osoby, która stosowała przemoc w rodzinie. 
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11.07.2019 r. roku odbyło się kolejne spotkanie Członków Zespołu Interdyscyplinarnego. Na 

spotkaniu został podsumowany cały okres działania Zespołu Interdyscyplinarnego w 

Krotoszynie, tj. od 01.01.2019 r. do 30.06.2019 r.  

Zaprezentowane zostało 40 spraw, które zaistniały w czasie tego okresu. 1 sprawa była 

aktualizacją wcześniejszej procedury Niebieskiej Karty natomiast 23 sprawy było nowych w 

okresie od 01.04.2019 r. do 30.06.2019 r.   

 

15.10.2019 r. roku odbyło się kolejne spotkanie, na którym omawiana zostało ocena 

przydatności Niebieskiej Karty. Omówiono także zgłoszenia przemocy fizycznej i 

psychicznej w okresie od 01.01.2019 r. do 30.09.2019 r. 

Zaprezentowane zostało 48 spraw, które zaistniały w czasie tego okresu z tego 1 była 

aktualizacją wcześniejszych procedur a 15 nowych w okresie od 01.07.2019 r. do 30.09.2019 

r.  

 

07.01.2020 r. Przewodniczący oraz Członkowie Zespołu interdyscyplinarnego w Krotoszynie 

podsumowali cały rok 2019 r. 

W okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. dostarczono łącznie 71 Niebieskich Kart, w 

których główną przyczyną była przemoc fizyczna i psychiczna. – 4 karty była aktualizacją 

wcześniej założonej NK a dostarczonych do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego 

w Krotoszynie w okresie od 01.10.2019 r. do 31.12.2019 r. to 16 kart w tym 3 aktualizacje 

poprzedni założonych. 

Karty zostały założone przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Krotoszynie 

oraz pracowników Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie oraz pracowników 

MGOPS w Krotoszynie a także przedstawicieli oświaty. 

Łącznie w 2019 r. zakończono 44 Procedur Niebieskiej Karty. Główną przyczyną 

zakończenia Niebieskiej Karty było niestosowanie przemocy w rodzinach objętych procedurą.  

 

W skład grup wchodzili przedstawiciele policji oraz pracownicy socjalni ośrodka interwencji 

oraz ośrodka pomocy społecznej. Grupy robocze spotykały się z osobami wobec których 

istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie jak i z osobami, co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Łącznie w roku 2019 r. odbyło się 209 grup 

roboczych. 

Członkowie zespołu: policjanci, pracownicy socjalni, kuratorzy spotykali się regularnie  

i  przeprowadzali wizyty domowe w środowiskach potrzebujących wsparcia. 
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Tabela1. Liczba założonych „Niebieskich Kart” w latach 2017-2019. 

Lp. Rok NK zakończonych aktualizacja 
NK 

nie 
stwierdzono 

przemocy 

1 2017 83 35 12 0 

2 2018 68 36 10 0 

3 2019 71 44 4 0 

   222 115 26 0 
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Wykres 1. Liczba założonych „Niebieskich Kart” w latach 2017-2019. 
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