SPRAWOZDANIE
ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

składane na podstawie

§ 10 ust.1 i 2 uchwały Rady Miasta Szczecinek nr X/84/2011 z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie trybu i
sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania,
za okres 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r.
1. Instytucje reprezentowane w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego:
1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
2) Komenda Powiatowa Policji
3) Sąd Rejonowy w Szczecinku
4) Miejska Jednostka Obsługi Oświaty
5) Stowarzyszenie Fundusz Tratwa Szczecinek
6) Urząd Miasta Szczecinek
7) Pomorski Ośrodek Diagnostyki Medycznej „Podimed”
8) Komenda Straży Miejskiej
9) Zakład Karny w Szczecinku
10) Zakład Karny w Czarnem
11) Szpital w Szczecinku Sp. z o.o.
12) Prokuratura Rejonowa w Szczecinku, jako głos doradczy
13) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
14) Wielofunkcyjna Placówka Pomocy Rodzinie - Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej
15) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Szczecinku
16) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Patronka” Sp. z o.o.
Instytucje wymienione w pkt. 13-16 były reprezentowane w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie kadencji:
20.10.2011 r.-19.10.2015 r.

2. Liczba posiedzeń Zespołu: 6
3. Liczba prowadzonych spraw wg Procedury „Niebieskie Karty”: 67, w tym zakończonych
39, w trakcie realizacji 28.
4. Liczba pracujących grup roboczych: 66, w tym powołanych w 2015: 48 zakończonych 38,
działających 28.
5. Czy
Zespół
korzystał
z
merytorycznego
wsparcia
i
konsultacji
specjalistów/ekspertów?
1) Przewodnicząca w imieniu Zespołu korzystała ze wsparcia merytorycznego ekspertów
towarzyszenia „Niebieska Linia”, oraz konsultowała sprawy grup roboczych z prokuratorami
Prokuratury Rejonowej w Szczecinku.
2) Przewodnicząca brała udział w spotkaniu przewodniczących gminnych zespołów
interdyscyplinarnych
organizowanym
przez
Wydział
Spraw
Społecznych
Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, które odbyło się dnia 29 października 2015 r.
w Koszalinie. Tematem spotkania była ochrona świadka i pokrzywdzonego oraz wskazówki
organizacyjne wynikające z nadzoru nad realizacją zadania.
3) Członkowie Zespołu (7 przedstawicieli) w listopadzie 2015 r. uczestniczyli w trzydniowym cyklu
edukacyjnym organizowanym i finansowanym przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
pod nazwą „Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć”.
6. Rezultaty pracy Zespołu w indywidualnych sprawach:
1) Zmotywowano 24 osoby doznających przemocy do udziału w grupie wsparcia dla ofiar
przemocy i w grupie wsparcia dla osób współuzależnionych.
2) W wyniku działań członków grup roboczych nastąpiła zmiana zachowania 23 osób stosujących
wcześniej przemoc.
3) Złożono 19 wniosków o leczenie odwykowe.

4) Członkowie grup roboczych udzielili pomocy w odseparowaniu od sprawcy 14 osób
doznających przemocy.
5) Złożono 54 zawiadomienia do policji/prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
(z art. 207 Kodeksu karnego) i przeprowadzono 28 postępowań przygotowawczych w tej
sprawie.
6) Członkowie grup roboczych motywowali i kierowali osoby stosujące przemoc w rodzinie
do udziału w konsultacjach prowadzonych w PCPR.
7. Inne działania Zespołu:
1) Przewodnicząca Zespołu oraz osoba upoważniona do wykonywania obowiązków
przewodniczącej podczas jej nieobecności przeprowadziły szkolenie dotyczące procedury
„Niebieskie Karty’’ oraz „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie” dla Rady Pedagogicznej:
Przedszkola Niepublicznego „Słoneczko”, Przedszkola Publicznego im. K. Makuszyńskiego,
Szkoły Podstawowej Nr 6 oraz pracowników świetlic z terenu Miasta Szczecinek, a także
udzielały wsparcia merytorycznego i organizacyjnego członkom oraz liderom grup roboczych w
prowadzonych przez nich sprawach.
2) Członkowie Zespołu spotkali się z Burmistrzem Miasta Szczecinek Jerzym Hardie-Douglasem,
przedstawili dotychczasową działalność Zespołu oraz podzielili się „dobrymi praktykami”.
3) Dwóch członków Zespołu brało udział w spotkaniu na temat „Konwencji o zapobieganiu
i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej”, zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Prelegentami spotkania byli
prof. Dr hab. Monika Płatek oraz mecenas Grzegorz Wrona.
4) Przedstawiciele Zespołu zorganizowali:
- robocze spotkanie z Komendantem Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku oraz kadrą
kierowniczą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w celu usystematyzowania współpracy
obu instytucji w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- szkolenie adresowane do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy pediatrów,
ratowników medycznych oraz pielęgniarek i pielęgniarek środowiskowych z terenu Miasta
Szczecinek. Tematem spotkania były: „Ustawowe zadania i obowiązki przedstawicieli ochrony

zdrowia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizacji procedury „Niebieskie
Karty”. Uczestnicy spotkania zostali wyposażeni w materiały informacyjne.

5) Członkowie Zespołu brali udział w spotkaniu szkoleniowym adresowanym do dzielnicowych
z terenu powiatu Szczecineckiego nt. „Algorytm postępowania przy wszczęciu i realizacji
procedury Niebieskie Karty dla funkcjonariuszy policji”. Spotkanie prowadził Wojewódzki
Koordynator Procedury „Niebieskie Karty” z Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie Pani
Agata Rybacka-Stiller.
6) Przewodnicząca Zespołu uczestniczyła w tworzeniu wniosku o dofinansowanie ogłoszonego
przez MPiPS konkursu ofert na realizację projektów w ramach programu osłonowego
„Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”.
7) Zespół dystrybuował wśród instytucji i organizacji oraz mieszkańców miasta materiały
informacyjno-promocyjne (tj. ulotki, plakaty, wizytówki) informujące o lokalnej ofercie
pomocowej Miasta Szczecinek w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowane
do osób uwikłanych w przemoc.
8) Zespół Interdyscyplinarny oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinku, w ramach
MIĘDZYNARODOWEGO DNIA BEZ PRZEMOCY, w dniu 2 października 2015 r. zorganizował
szkolenie na temat: „Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu i rodzinie dotkniętej
przemocą” . Prelegentem był Pan mecenas Grzegorz Wrona. W szkoleniu wzięło udział ponad
100 pracowników instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
9) Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przygotowała dokumentację dotyczącą
zakończenia pierwszej kadencji Zespołu powołanego Uchwałą Rady Miasta Nr X/84/2011 z
dnia 16 maja 2011 r. Jednocześnie ww. przygotowała dokumentację oraz projekt Uchwały RM
niezbędne do powołania Zespołu Interdyscyplinarnego na kolejne lata.
10) Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego Uchwałą Rady Miasta Nr XV/129/2015
z dnia 19 października 2015 r. uczestniczyli w szkoleniu z zakresu ochrony danych osobowych,
które prowadziła Pani Dorota Borys – administrator bezpieczeństwa informacji w MOPS
Szczecinek.

11) W ramach podnoszenia kompetencji dwóch członków Zespołu uzyskało I stopień specjalizacji
w ramach Specjalistycznego Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowanego
przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Niebieska Linia.

Szczecinek, dnia 15 stycznia 2016 r.

