
Sprawozdanie 

z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku 

w  2016 roku 

 

I. Informacje ogólne.   

 

 Zespół Interdyscyplinarny na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

Gminy Łask funkcjonuje na podstawie:  

• ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

• Uchwały Rady Miejskiej w Łasku nr LII/560/10 z dnia 12.11.2010 r.  w sprawie trybu  

i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania  

• Zarządzenia nr 62/2014 Burmistrza Łasku z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie 

powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku. 

  

W skład Zespołu wchodzą  przedstawiciele pomocy społecznej, oświaty, 

policji, sądu, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowej. W 2016 roku Zespół 

Interdyscyplinarny spotkał się cztery  razy: 12 kwietnia,  14 czerwca, 18 października, 

13 grudnia 2016 r. 

 

II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego   

 

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2016  roku omówiono:  

1) Przedstawiono i zatwierdzono sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2015 rok, 

2) Przedstawiono i zatwierdzono programy grup wsparcia dla osób stosujących  

i doświadczających przemocy w rodzinie, 

3) Przedłożono okresowe sprawozdania Grup Roboczych z realizacji procedury 

Niebieskiej Karty. 

4) Zakończenia procedur w ramach Niebieskiej Karty. 

 

  

W sprawozdaniu  z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie za 2015  r. znalazło się 9 rozdziałów obejmujących zagadnienia realizacji 

celów programu w następujących zakresach: rozbudowy gminnego systemu 

przeciwdziałania przemocy, podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej 

wobec problemu przemocy oraz zagrożeń z niej wynikających, organizowanie 

profesjonalnej pomocy dla ofiar i sprawców przemocy, zwiększenie dostępności  

i efektywności działań profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy, 

realizacja procedury Niebieskiej Karty, finansowanie programu oraz efekty realizacji.  

 Jednogłośnie przyjęto następujące wnioski do realizacji Gminnego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2016 rok : 



1. Dalsze rozwijanie partnerskiej współpracy miedzy instytucjami, podmiotami – głównie 

Policją, GOPS, służbą zdrowia, oświatą, Sądem oraz GKRPA.    

2. Prowadzenie psychoedukacja rodziców/opiekunów w zakresie budowania relacji bez 

przemocy. 

3. Wdrażanie standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy  m.in. poprzez  

wykorzystanie pracy socjalnej oraz kontraktu socjalnego w pracy z osobami 

dotkniętymi przemocą w rodzinie.  

 

 Dokument został jednogłośnie zatwierdzony przez członków Zespołu 

obecnych na spotkaniu w dniu 14 czerwca 2016 r. , zgodnie z zapisami działu XII 

Uchwały Nr XXII/189/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 22 lutego 2012 roku  

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

na lata 2012-2017. 

 

W związku z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych na 2016 rok  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  

w Łasku ponownie otrzymał środki finansowe na prowadzenie 2 grup wsparcia: dla 

osób doświadczających przemocy w rodzinie  i dla osób stosujących przemoc  

w rodzinie.  

Grupy wsparcia były realizowane od 26 stycznia do 30 listopada 2016r. w siedzibie 

Punktu Konsultacyjnego w Łasku, ul. Żeromskiego 14.  

Prowadzono dwie otwarte grupy - jedna obejmowała sprawców przemocy, druga 

osoby dotknięte przemocą. Do takiej formy pomocy zgłoszono 24 osoby  (12                     

w grupie osób doświadczających przemocy i 12 w grupie osób, które stosowały 

zachowania przemocowe). Niektóre osoby kontynuowały swój udział w spotkaniach             

dając jednocześnie wsparcie, tym które przystąpiły do projektu później. 

Zdecydowana większość uczestników grup korzystała z pomocy regularnie. Wszyscy 

uczestnicy zgłosili się do projektu dobrowolnie (niektórzy zachęcani przez kuratorów 

sądowych bądź pracowników socjalnych).  

Spotkania odbywały się średnio raz na 2 tygodnie dla każdej grupy. Uczestnicy 

uzyskiwali pomoc dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń podczas spotkań 

grupowych oraz dzięki indywidualnym poradom.  

Treści realizowane podczas spotkań zgodne były z założeniami programowymi. 

Podstawowym celem działań programowych było odbudowanie poczucia 

bezpieczeństwa i sprawstwa osób doświadczających przemocy w rodzinie oraz 

poczucia odpowiedzialności sprawcy za zachowania przemocowe. Sukcesem udziału 

w programie jest fakt, że zarówno osoby dotknięte przemocą , jak i stosujące 

zachowania przemocowe bardziej otwarcie mówiły o problemie i uznały, że nic nie 

usprawiedliwia zachowań przemocowych .  

Zawartość merytoryczna programu zawierała elementy, które dostarczyły wiedzy, 

ponadto tworzono okazje do poznania siebie oraz możliwości zmiany form myślenia                

i reagowania. Prowadzące  Iwona Słobodzian i Ewa Wróbel omówiły na 

spotkaniach, następujące zagadnienia:  



■ Czym jest przemoc. Źródła i konsekwencje przemocy. Jak funkcjonuje „spirala 

przemocy".  

■ Alkohol a przemoc - zaburzenie życia rodzinnego spowodowane uzależnieniami. 

Co to jest współuzależnienie - jak to zmieniać.  

■ Przemoc a stereotypy dotyczące płci i relacji między kobietami i mężczyznami oraz 

rodzicami i dziećmi. 

■ Konsekwencje doświadczania i obserwowania przemocy - wpływ przemocy 

domowej na zachowanie i psychikę dzieci.  

■ Moje asertywne prawa (szczególnie - prawo do bezpieczeństwa, szacunku, 

samostanowienia). 

■ Sposoby radzenia sobie z trudnymi emocjami i ze stresem.  

■ Omówienie różnicy między gniewem jako emocją a przemocą jako działaniem.  

■ Zwiększenie umiejętności porozumiewania się , wyrażania myśli i uczuć.  

■ Problem władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich.  

■ Ćwiczenie umiejętności społecznych - zachowań asertywnych.  

■ Znaczenie grup wsparcia w radzeniu sobie z problemami.  

■ Jak radzić sobie ze stresem.  

Ponadto na spotkaniach stosowano ćwiczenia praktyczne - dostarczające 

korekcyjnych doświadczeń osobistych, zmieniających zachowania i postawy oraz 

rozwijające umiejętności asertywne i konstruktywnego współżycia.  

Osiągnięto następujące rezultaty podjętych działań:  

- uświadomienie sobie przez uczestników zajęć czym jest przemoc, 

- wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa,  

- wzmocnienie poczucia sprawczości i odpowiedzialności,  

- nabycie nowych umiejętności służących rozwiązywaniu konfliktów i sporów  

w rodzinie bez używania agresji,  

- nabycie umiejętności konstruktywnego wyrażania uczuć i asertywnej obrony  

swoich praw, 

- nabycie umiejętności partnerskiego współdziałania oraz korzystania  

z pomocy innych,  

- większa otwartość na przyjęcie innych poglądów i postaw (większa tolerancja). 

 

 W dniach 29-30 marca br. odbyło się szkolenie pn. "Grupy Robocze  

w praktyce – rozwijanie kompetencji w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie – tworzenie strategii i planów działania w rodzinach dotkniętych 

przemocą" prowadzone przez Tomasz Majewskiego ze  Stowarzyszenia na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” z Warszawy.  

W szkoleniu brali udział członkowie Zespołu  oraz wszyscy pracownicy socjalni  

z Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (12 osób) oraz 

dzielnicowi z Komendy Powiatowej Policji w Łasku (3 osoby). 

Tematyka szkolenia obejmowała następujące zagadnienia: 

1) jak tworzyć strategie postępowania w przypadkach , które trafiają do Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 



2) jak prowadzić procedurę Niebieskiej Karty podczas pracy w ramach grupy 

roboczej, 

3)  jak tworzyć plan pomocy rodzinie w oparciu o potrzeby jej członków, 

4) jak formułować cele i działania grupy roboczej w oparciu o potrzeby 

zdiagnozowane w rodzinie, 

5)  jak dzielić zadania w grupie roboczej, 

6) analiza  konkretnych przypadków, 

7)  szukanie rozwiązań i opracowywanie planów postępowania w przypadkach 

trudnych. 

 

W dniu 19 kwietnia 2016 roku Przewodnicząca Zespołu – Tamara Szymko 

poprowadziła wykład wśród słuchaczy Uniwersytetu III Wieku pt. „Sytuacja osoby 

dorosłej doznającej przemocy”.  

 

III. Procedura Niebieskich Kart    

  

W 2016 roku rozpatrywano 6 Niebieskich Kart, których procedura była 

wszczęta w 2015 roku a  ich zakończenie nastąpiło w 2016 roku. Wśród tych spraw  

z 2015 roku  powołano 6 grup roboczych i w 2016 roku grupy spotkały się na swoich 

posiedzeniach 13 razy. Zakończono procedurę we wszystkich sprawach. 

W przypadku procedur Niebieskiej Karty, które zostały wszczęte w 2016 roku 

zostało zarejestrowanych 28 spraw,  w 26 przypadkach zostały sporządzone przez 

Komendę Powiatową Policji w Łasku,  jedna przez Szkołę Podstawową Nr 5               

w Łasku i jedna przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łasku.  

Powołano  28 grup roboczych, które na swoich posiedzeniach spotkały się 51 

razy. Sporządzono w 17 przypadkach Niebieskie Karty C a w 12 -  Niebieską Kartę 

D, ustalono indywidualne plany pomocy. 

Wśród wpływających do Zespołu Interdyscyplinarnego Niebieskich Kart  

w 2016 roku w 16 sprawach sprawca był nietrzeźwy, przeprowadzono badania na 

okoliczność zawartości alkoholu w organizmie i w 6 przypadkach sprawcy byli badani 

po raz drugi. W 3 przypadkach pokrzywdzone same zgłosiły się na Komendę Policji 

celem wszczęcia procedury Niebieskiej Karty.  

W przypadkach gdy osoba podejrzana o stosowanie przemocy w rodzinie była 

nietrzeźwa zastosowano wobec niej środki przymusu bezpośredniego (chwyty 

obezwładniające, siła fizyczna, kajdanki),osoby były zatrzymywane prewencyjnie  

w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych także do wytrzeźwienia. 

  W 2 sprawach udział brało 5 dzieci, w jednym z  tych przypadków została 

udzielona pomoc medyczna i osoba została przewieziona na konsultację 

psychiatryczną do Pabianic. 

Pięć  rodzin, w których prowadzona była procedura Niebieskiej Karty,  zostało 

objętych świadczeniami finansowymi ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Łasku, 2  osoby uczestniczyły w grupie wsparcia dla osób 

doświadczających przemocy w rodzinie, 1 ze sprawców  uczestniczył w grupie 

wsparcia dla osób stosujących przemoc w rodzinie. 



 

 

 


