Załącznik nr 2
SPRAWOZDANIE
Z REALIZACJI GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE ORAZ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NA LATA 2017-2022
ZA 2019 ROK.
Jednostki samorządu terytorialnego zobligowane są do realizowania zadań w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180 poz.1493 z późn.zm.). W
związku z art. 6 ust. 2 w/w ustawy Rada Gminy w Żabiej Woli Uchwałą Nr 87/XXIII/2016 z
dnia 20 grudnia 2016 r. przyjęła Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony
Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2022.
Wójt Gminy Żabia Wola Zarządzeniem Nr 90/2019 z dnia 02 września 2019 roku powołał
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Utraciło wówczas moc
zarządzenie nr 25/2011 Wójta Gminy Żabia Wola z dnia 10 czerwca 2011 r.
Uchwałą Nr 28/VII/2011 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 26 kwietnia 2011 r. określono
organizację pracy Zespołu.
W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żabiej Woli,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żabiej Woli,
- Posterunku Policji w Żabiej Woli,
- Oświaty,
- Służby Zdrowia,
- Kuratorzy przy Sądzie Rejonowym w Żyrardowie,
Obsługę administracyjną zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli.
Do zadań Zespołu należy :
- integrowanie i koordynowanie działań w/w podmiotów,
- diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
- podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,
- inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
- rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy w
środowisku lokalnym,
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
W związku z prowadzonymi procedurami Zespół Interdyscyplinarny powołuje Grupy Robocze.
W skład Grupy Roboczej wchodzą: pracownik socjalny,
dzielnicowy posterunku policji,
jeżeli w rodzinie są dzieci w wieku szkolnym - pedagog szkolny, lub psycholog, jeśli zachodzi
potrzeba – pracownik ochrony zdrowia, kurator sądowy, asystent rodziny lub inny specjalista.
Członkowie Grupy Roboczej podejmują działania zarówno w stosunku do osób doznających
przemocy jak i stosujących przemoc.
Do zadań Grup Roboczych należy w szczególności:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy
w rodzinie;
- monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy;
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- dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz efektów tych działań;
W okresie sprawozdawczym do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 19
formularzy Niebieskich Kart A dotyczących podejrzenia stosowania przemocy w 19 rodzinach,
w tym:
- 10 procedur zostało wszczętych przez Policję,
- 6 przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
- 3 przez placówki oświatowe,

Wykres 1. Liczba Niebieskich Kart wszczynanych przez uprawnione instytucje.
W 2019 roku odbyło się 10 posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego oraz powołano 14 Grup
Roboczych do pracy z rodzinami. Członkowie Grup Roboczych uczestniczyli łącznie w 44
spotkaniach.
Charakterystyka osób doświadczających przemocy oraz pozostających we wspólnym
gospodarstwie z osobą wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie
przedstawia się następująco:
ogółem: 23 osoby w tym: 16 kobiet i 7 mężczyzn;
- dzieci do 18 r. życia: 4
- od 18 do 67 lat: 17 kobiet i mężczyzn,
- powyżej 67 r.ż.: 2 mężczyzn

Wykres 2. Osoby pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą, wobec której
istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc.
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Charakterystyka osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie,
wobec których wszczęto procedurę "Niebieskie Karty" w 2019 r.:
ogółem: 20 osób w tym: 3 kobiety i 17 mężczyzn,
- do 18 r. życia (dzieci): 0
- od 18 do 67 lat: 3 kobiety i 17 mężczyzn

Wykres 3. Charakterystyka osób wobec których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą
w rodzinie.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żabiej Woli zapewnił członkom rodzin w których
występuje zjawisko przemocy możliwość skorzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej
Udzielano również informacje nt. bezpłatnej pomocy prawnej świadczonej na terenie gminy.
Osoby nadużywające alkoholu kierowane są do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych.
W siedzibie Ośrodka dostępne są broszury, plakaty i ulotki dotyczące przemocy. W posiadaniu
tych materiałów są również przedstawicielom służb i instytucji zajmujących się
przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych uczestniczyli w szkoleniach
podnosząc swoje kwalifikacje niezbędne w pracy z rodzinami w których istnieje zjawisko
przemocy.
Działania podejmowane przez Zespół Interdyscyplinarny i Grupy Robocze mają charakter
zaplanowany i skoordynowany. Podstawą efektywnych działań jest dobra współpraca
przedstawicieli wszystkich instytucji wchodzących w skład Zespołu. Takie funkcjonowanie jest
możliwe dzięki interdyscyplinarności, która wpływa na szybki i rzetelny przepływ informacji
między służbami.
Przygotowała: Edyta Baraniak
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