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Zgodnie z zapisami Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, Zespól Interdyscyplinarny 
w Stanisławowie w załączeniu przekazuje sprawozdanie z realizacji Programu za rok 2016. 

Przewodniczący 
Zespołu Interdyscyplinarnego 

w 	owie 



SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA 
PRZEMOCY W RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA 

LATA 2016 —2020 za rok 2016. 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie przyjęty Uchwalą  Nr XVI/109/2016 Rady Gminy Stanisławów z dnia 14 kwietnia 2016 
roku planowany jest do realizacji w latach 2016-2020. 

Program ten skierowany jest do rodzin i osób z gminy Stanisławów, które ze względu na 
przemoc w rodzinie wymagają  wsparcia społecznego tj. ofiar przemocy w rodzinie, sprawców 
przemocy w rodzinie, świadków przemocy w rodzinie, przedstawicieli instytucji, organizacji 
i służb zobowiązanych do udzielania pomocy w sytuacji przemocy oraz do społeczności lokalnej. 

Program realizowany jest przez instytucje zobligowane do działań  z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie tj. Urząd Gminy Stanisławów, Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Stanisławowie, Komisariat Policji w Stanisławowie, placówki ochrony zdrowia, 
oświaty z terenu gminy oraz organizacje pozarządowe wyrażające wolę  współpracy. Na rzecz 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Stanisławów działa powołany przez Wójta Gminy 
Stanisławów Zespól Interdyscyplinarny. 

Zgodnie z zapisami Programu, Zespól Interdyscyplinarny w Stanisławowie każdego roku do 
dnia 31 marca składa Radzie Gminy sprawozdanie z realizacji Programu. 

Realizacja Gminnego Programu ma na celu stworzenie wsparcia i profesjonalnej pomocy 
zmierzającej do zwiększenia dostępności i skuteczności zorganizowanych form pomocy dla osób 
uwikłanych w przemoc a co za tym idzie zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenia 
jednolitego, profesjonalnego systemu interwencji i wsparcia dla osób zagrożonych bądź  uwikłanych 
w przemoc w rodzinie. 

W ramach Programu realizowane są  następujące cele:  

Cel główny: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, ochrona ofiar przemocy w rodzinie oraz 
zwiększenie dostępności i skuteczności profesjonalnej pomocy. 

Cel główny realizowany jest w oparciu o cele strategiczne: 
I. Skuteczne i efektywne przeciwdziałanie przemocy w rodzinie poprzez wzmacnianie 

rozwoju systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
2. Zmniejszanie negatywnych następstw dla ofiar i świadków przemocy w rodzinie. 
3. Edukacja społeczna i promocja działań  na rzecz przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. 
4. Podnoszenie i doskonalenie kadry, rozwijanie wspólpracy interdyscyplinarnej. 
5. Zapobieganie stosowaniu przemocy w rodzinie. 

Działania podejmowane w 2016r. 

-Prowadzenie przez Zespól Interdyscyplinarny zintegrowanych działań  w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie.  

Zespól Interdyscyplinarny gromadził  i analizował  dane dotyczące zjawiska przemocy 
w rodzinie na terenie gminy Stanisławów. Zespól działa w oparciu o procedurę  „Niebieskie Karty". 
Procedura ta obejmuje ogól czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Do realizacji w/w procedury zobligowani są  
przedstawiciele policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych. 



Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty" następuje poprzez wypełnienie formularza A przez 
przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i przekazanie do przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom Zespołu. W celu 
rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach Zespól tworzy grupy robocze. 

W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. odbyło się  
17 posiedzeń  Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu 
rozmawiano na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie gminy Stanisławów, powoływano 
grupy robocze, omawiano akty prawne, według których podejmowane są  działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy. Omawiano również  zadania jakie spoczywają  na członkach Zespołu 
Interdyscyplinarnego, grup roboczych, realizowane procedury „Niebieskiej Karty" oraz możliwości 
dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia 
kwalifikacji osób pracujących z rodziną  dotkniętą  przemocą. 

Spotkania Zespołu mają  na celu poprawę  sposobów udzielania pomocy osobom 
doświadczającym przemocy i ich najbliższemu otoczeniu. 

-Podejmowanie działań  w środowisku zagrożonym przemocą  w rodzinie mających na 
celu przeciwdziałanie temu zjawisku.  

Dzielnicowy wraz z pracownikami socjalnymi diagnozowali sytuacje w rodzinach 
zagrożonych przemocą  w rodzinie. Podejmowali działania profilaktyczne, zapewniali rodzinom 
wsparcie psychologiczne, kierowali na terapię  małżeńską, mediację, informowali osoby, co do 
których zachodziło podejrzenie, że mogą  doświadczać  przemocy w rodzinie o przyslugujących im 
prawach, możliwych formach pomocy, przekazywali informację  o miejscach świadczących pomoc. 
Prowadzili rozmowy dyscyplinujące z osobami, co do których zachodziło podejrzenie, że mogą  
stosować  przemoc w rodzinie o konsekwencjach prawnych wynikających ze znęcania się  nad 
osobami najbliższymi. W uzasadnionych przypadkach rodzinom zapewniano wsparcie asystenta 
rodziny. 

-Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą  w rodzinie.  

Działanie te realizowano w oparciu o procedurę  „Niebieskie Karty". Członkowie grup 
roboczych diagnozowali i monitorowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się  
informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. W 2016 r. 
wszczęto procedurę  w 14 rodzinach, w 12 rodzinach kontynuowano procedurę  wszczętą  w 2015r. 
Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 formularzy „Niebieska Karta — 
A": 9 procedur wszczęto przez policję, 9 przez GOPS, 2 przez ochronę  zdrowia. 7 Niebieskich Kart 
zostało założonych w toku trwania tej samej procedury. 

W rodzinach, w których realizowana jest procedura „Niebieska Karta" członkowie grupy 
roboczej opracowują  i realizują  plan pomocy rodzinie. Dzielnicowy i pracownicy socjalni 
systematycznie monitorują  sytuację  tych rodzin. Zapewniano osobom, co do których zachodzi 
podejrzenie, że doświadczają  przemocy w rodzinie kompleksowe wsparcie psychologiczne, 
socjalne, prawne, niekiedy również  medyczne. Rodzinom z małoletnimi dziećmi zapewniano 
wsparcie asystenta rodziny. 7 rodzin zostało objętych nadzorem kuratora sądowego. 

Zespól zakończył  26 procedur: 20 w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego 
przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu 
planu pomocy, 6 w wyniku braku zasadności podejmowania działań. 

W 2016 roku odbyło się  29 spotkań  grupy roboczej, sporządzono 15 ,Niebieska Karta - C" oraz 
13 „Niebieska Karta — D". 



-Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia  
pomocy w środowisku lokalnym. 
-Telefon Zaufania. 
-Rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych (broszur, ulotek, plakatów itp.) 
dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie wśród lokalnej społeczności.  
-Dostarczanie informacji o instytucjach udzielających pomocy i wsparcia ofiarom 
przemocy w rodzinie - wydanie i rozpowszechnianie informatorów 

Działania te były realizowane poprzez dystrybucję  ulotek o tematyce przemocy w rodzinie, 
opracowanie ulotki informacyjnej „Gdzie szukać  pomocy" zawierającej m.in. numery Telefonów 
Zaufania. Umieszczanie informacji oraz plakatów dotyczących problematyki przemocy na tablicy 
informacyjnej GOPS i miejscach publicznych. 

-Inicjowanie działań  w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 
-Program edukacyjno - korekcyjny dla sprawców przemocy domowej.  

Z analizy posiadanej dokumentacji wynika, iż  sprawcy przemocy to głównie mężczyźni 
(12mężczyzn, 2 kobiety). Prowadzone były z nimi rozmowy dyscyplinujące, informujące 
o konsekwencjach prawnych wynikających ze znęcania się  nad członkiem rodziny. Osoby stosujące 
przemoc wzywane były na posiedzenia grupy roboczej, prowadzony był  także systematyczny  
monitoring  w miejscu zamieszkania rodziny. W stosunku do osób stosujących przemoc 
podejmowano następujące działania: 
- skierowano 8 wniosków do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim III Wydział  Rodzinny 
i Nieletnich o wgląd w sytuację  małoletnich, ograniczenie sprawcy władzy rodzicielskiej poprzez 
ustanowienie nadzoru kuratora sądowego. 
- 1 wniosek do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim III Wydział  Rodzinny i Nieletnich 
o wgląd w sytuację  małoletnich, pozbawienie sprawcy władzy rodzicielskiej oraz orzeczenie zakazu 
zbliżania się  do dzieci. 
- w stosunku do 9 osób Komisariat Policji w Stanisławowie prowadził  dochodzenie w sprawie 
znęcania się  nad członkiem rodziny, 2 osoby zostały skazane wyrokiem Sądu (wyrok kary 
pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania), w stosunku do 5 osób toczy się  
postępowanie sądowe, 2 sprawy umorzono na poziomie Komisariatu. 
- 2 osoby stosujące przemoc pozostają  pod dozorem policji. 
- w stosunku do 5 osób stosujących przemoc podjęto działania zmierzające do poddania się  leczeniu 
odwykowemu — 1 osoba została zobowiązana przez Sąd do stacjonarnego leczenia odwykowego, 
1 osoba wyraziła chęć  dobrowolnego poddania się  leczeniu (oczekuje przyjęcia na oddział), 2 osoby 
współpracują  w tym zakresie z psychologiem ds. uzależnień  Punktu Konsultacyjnego, 1 osoba 
odmawia współpracy. 
- 3 osoby stosujące przemoc zobowiązano do uczestniczenia w zajęciach korekcyjno — edukacyjnych 
dla sprawców przemocy. 

Sprawcy przemocy w rodzinie byli motywowani przez członków grupy roboczej do podjęcia 
systematycznego kontaktu z psychologiem, pracy nad sobą  w kierunku nabycia umiejętności 
panowania nad własnymi emocjami, zastępowania agresji. 

- Praca socjalna, poradnictwo medyczne, psychologiczne, pedagogiczne, rodzinne, prawne, 
socjalne. 
- Pomoc socjalna osobom dotkniętym przemocą.  

Pomoc dostosowana jest do indywidualnych potrzeb osób/rodzin. Praca socjalna prowadzona była 
ze wszystkimi rodzinami, z pomocy medycznej skorzystały 4 ofiary przemocy w rodzinie, z pomocy 
psychologicznej skorzystało 12 ofiar oraz 8 sprawców, wsparciem socjalnym objęto 8 rodzin, z porady 
prawnej skorzystało 9 rodzin. 



-Interwencja kryzysowa. 
-Udzielanie bezpiecznego schronienia osobom dorosłym lub rodzinom dotkniętym 
przemocą  

W ramach tych działań  prowadzona jest współpraca z Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej 
w Mińsku Mazowieckim. 

W 2016 roku na podstawie  art.  12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie odebrano 
1 dziecko z rodziny, które następnie umieszczone zostało w Domu Dziecka w Falbogach. 

-Praca psychologiczna z dorosłymi, młodzieżą  i dziećmi: terapia indywidualna, grupy wsparcia, 
praca nad relacjami w rodzinie z przemocą, umiejętnościami interpersonalnymi i społecznymi.  

Działanie to realizowane było przez świadczenie porad indywidualnych dla osób dorosłych 
oraz dzieci doświadczających przemocy w rodzinie. Od października do grudnia w każdy wtorek 
psycholog Punktu Konsultacyjnego prowadził  spotkania grupy wsparcia dla kobiet 
wspóluzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie (5 osób). 

-Udział  w kampaniach społecznych o charakterze ogólnopolskim, które obalają  mity i stereotypy 
na temat przemocy domowej.  

Działanie to zostało zrealizowane poprzez udział  w ogólnopolskiej kampanii „Reaguj na 
przemoc". 

-Prowadzenie w placówkach oświatowych zajęć  profilaktycznych, uświadamiających zagrożenia 
płynące z przemocy.  

W ramach realizacji w/w działania psycholodzy Punktu Konsultacyjnego prowadzili 
w szkołach z terenu gminy Stanisławów warsztaty profilaktyczno-edukacyjne, integracyjno-
socjoterapeutyczne jak również  na temat poczucia własnej wartości oraz konsultacje indywidualne 
dla rodziców. 

-Szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w celu podniesienia umiejętności pracy 
z osobami dotkniętymi problemem przemocy oraz skuteczniejszego radzenia sobie ze 
stresem. 

W 2016r. 6 członków Zespołu uczestniczyło w trzech 3 - dniowych szkoleniach z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W 2016r. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie na działania związane 
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie (szkolnie, delegacje, rozmowy telefoniczne) wydal 
kwotę  545,09 zł. Ponadto działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie finansowane 
były z działań  realizowanych w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii. W ramach powyższych działań  
funkcjonował  Punkt Konsultacyjny gdzie udzielana była bezpłatna pomoc psychologiczna i prawna. 
Finansowano także prowadzenie przez psychologów warsztatów profilaktycznych w szkołach oraz 
grupę  wsparcia dla kobiet wspóluzależnionych i doświadczających przemocy w rodzinie. 



Wnioski końcowe. 

Problemy rodzin dotkniętych przemocą  mogą  być  skutecznie rozwiązywane jedynie przy 
efektywnej współpracy różnych osób i instytucji. W realizacji działań  wynikających z Programu 
kluczowe jest: 

1. Kontynuowanie i rozwijanie partnerskiej współpracy między instytucjami, głównie - Policją, 
GOPS, służbą  zdrowia, oświatą, Sądem oraz GKRPA. 

2. Szerzenie świadomości spolecznej, psychoedukacja rodziców/opiekunów w zakresie 
budowania relacji bez przemocy. 

3. Rozwój współpracy o charakterze ponad gminnym, 
4. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy m.in. wykorzystanie 

pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami dotkniętymi przemocą  
w rodzinie. 

Sporządził: 
Przewodniczący 

Zespołu Interdyscyplinarnego 
w  St.  .„wowie 
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