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Miejski Zespół Interdyscyplinarny miasta Gorlice przedkłada sprawozdanie
z działalności za 2012 r.

W okresie sprawozdawczym podczas interwencji domowych zostało
założonych przez Policję 56 kart. Karty te przekazane zostały z zachowaniem terminu
określonego w Rozporządzeniu RM przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego . W
2012 r. łącznie założono 63 Niebieskie Karty . Każda Niebieska Karta procedowana jest wg
regulacji zapisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. Z
uprawnień ustawowych do wdrożenia kart korzystały dotychczas tylko trzy wymienione w
Ustawie podmioty są to: Policja 56, MOPS 6 i Oświata 1. Nie wszystkie Niebieskie Karty
założone podczas policyjnych interwencji okazały się zasadne i stwierdzały przemoc domową
Interweniujący patrol policyjny stwierdzał, że w zdecydowanej większości przypadków
sprawcy przemocy byli nietrzeźwi.
Dla bezpieczeństwa ofiar, oprawców izolowano przewożąc ich albo do izby
wytrzeźwień lub byli oni tymczasowo aresztowani po czym ze względu na brak dyspozycji
prawnych prokuratora lub Sądu o zakazie zbliżania się do swych ofiar, wracali do swych
rodzin. Wszystkie skrzywdzone osoby uzyskały z naszej strony opiekę i poradnictwo
psychologiczne i prawne. We wszystkich przypadkach Przewodniczący MZI powołał grupy
robocze.
Do kierowania ich pracami poproszeni zostali pracownicy socjalni, mający pod
opieką dany rejon, w którym zamieszkuje członek rodziny doznający przemocy oraz
dzielnicowi KPP Gorlice.
Miejski Zespół Interdyscyplinarny w pełnym składzie obradował cztery razy
25.01.2012 r. oraz 23.04.2012 r.,06.08.2012 r. i 24.10.2012 r. Na posiedzeniach tych
dokonano ocen pracy wszystkich grup roboczych i ich indywidualnych planów pomocy.
Podjęte działania na rzecz rodzin referowali kierujący pracami pracownicy socjalni. Na
wniosek koordynatorów grup po zrealizowaniu planu pomocy, ustaniu przemocy w rodzinie
bądź braku zasadności prowadzenia działań oraz jeśli członkowie Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego nie mieli uwag do pracy grupy roboczej dokonano zamknięcia
Niebieskiej Karty. Łącznie w całym roku zamknięto 21 Niebieskich Kart a w dalszej
realizacji pozostaje 42.
Zespół koordynujący Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego liczący 5 osób odbył
w całym 2012 roku 36 posiedzeń. W ocenie Zespołu bardzo przydatne dla zapewnienia
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właściwej praktyki są grupy robocze i opracowane przez nich indywidualne plany pomocy
pokrzywdzonym osobom.
W całym 2012roku zostało wdrożone łącznie 63 Niebieskie Karty. Dla
porównania było ich w 2009 r. 23 a w 2010 r. 18 a w 2011 r. 39
W zaledwie kilku przypadkach ze wszystkich Niebieskich Kart prowadzone jest
postępowanie karne wobec sprawców. Mała liczba postępowań karnych wynika z odmowy
pokrzywdzonych poświadczenia wyrządzanych im krzywd przez sprawcę, który jest dla nich
osobą najbliższą. Ofiara ma takie prawo i robi to z obawy przed osadzeniem w ZK sprawcy,
który w większości przypadków jest jedynym żywicielem rodziny.
Mimo wcześniejszego zadeklarowania się wobec grup roboczych, sprawcy
dobrowolnie nie chcą uczestniczyć w programach korekcyjno-edukacyjnych. Żyją dalej w
przekonaniu, że postępowali słusznie i mają swoja miarę do oceny swoich zachowań.
Konieczne były by tu zobowiązujące ich do uczestnictwa ww. programach orzeczenia
sadowe.
W minionym roku realizowano w mieście Program Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w ramach, którego w siedzibie MOPS przy ul. Wąskiej 5
działa punkt Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie.
Pracownicy socjalni pełnili tam w okresie 2012 roku 100 dwugodzinnych dyżurów. Na
dyżurach tych przyjęto osoby , które potrzebowały specjalistycznego wsparcia. Udzielono 94
porad. W Punkcie Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
dyżuruje prawnik mgr Marek Górski oraz psycholog mgr Agnieszka Marczak.
Od kwietnia 2012 r. działa grupa wsparcia dla dzieci i młodzieży w wieku od 7 do 16
lat , w której uczestniczy 8 dzieci z rodzin dotkniętych przemocą domową. Zajęcia z tą grupą
młodzieży prowadzi psycholog mgr Agnieszka Marczak. W 2012 r. spotkali się 12 razy.
Od października 2012 r. poproszono
do pracy w naszym Zespole
Interdyscyplinarnym asystenta rodziny mgr Karolinę Zabawę i prawnika mgr Marka
Górskiego.
Chcę podkreślić dobrą i szczerą współpracę wszystkich Instytucji pomocowych z
naszym Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym.
Z wyrazami szacunku.
Przewodniczący
Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
Zbigniew Grygowicz
Do wiadomości ;
1) Komisja Spraw Społecznych Rady Miasta
2) Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
3) Kierownik MOPS-u w Gorlicach
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