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Podstawą prawną funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorzowie Wlkp. jest: 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (t. j. Dz. U. 2015r. poz. 

1390); 

 Ustawa z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej  (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 930 ze zm.); 

 Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (t. j. Dz. U. 2016r. poz. 487 ze zm.); 

 Rozporządzenie Rady Min. z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” 

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta (Dz. U. 2011r. Nr 209 poz.1245) 

 Uchwała nr XI/95/2011 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 25 maja 2011r. w sprawie 

powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego do spraw 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie działającego na terenie miasta Gorzowa Wlkp. oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania (DzUWL Nr 73, poz.1374 w dniu 30 czerwca 

2011 roku). 

1. Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego działającego na terenie miasta Gorzowa 

Wlkp. 

Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Nr 173/W/III/2011 Prezydenta 

Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 10 sierpnia 2011r. Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z 

różnych instytucji łącząca swoje zasoby (w tym: wiedzę, umiejętności oraz instytucjonalne możliwości) 

na zasadzie systemowej współpracy, w celu niesienia pomocy osobom krzywdzonym oraz 

przeciwdziałaniu zjawisku przemocy na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Obecnie w skład Zespołu 

wchodzą: 

 Anna Sadzik- przedstawiciel GCPR , Przewodnicząca ZI 

 Monika Kotula- przedstawiciel GCPR; 

 Tatiana Popowska - przedstawiciel GCPR; 

 Barbara Horyń - przedstawiciel Centrum Opieki nad Dzieckiem i Rodziną; 

 Antoni Wysk - przedstawiciel Pogotowia Opiekuńczego; 

 Anna Jurec- przedstawiciel Ośrodka Interwencji Kryzysowej; 

 Edyta Duszczak - przedstawiciel Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla ofiar przemocy 

 w rodzinie; 

 Elżbieta Niekrasz - przedstawiciel Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

 Barbara Furmańska - przedstawiciel Prokuratury Rejonowej; 

 Iwona Szpakowska- Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej; 

 Irena Orchowska - przedstawiciel Sądu Rejonowego; 

 Aleksandra Czarnywojtek - przedstawiciel Sądu Rejonowego; 

 Aleksandra Cichowlas- przedstawiciel Sądu Rejonowego; 

 Agata Kądziołka- Świderska – przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji; 

 Katarzyna Weryńska (Pracoń)- przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji; 

 Wiesława Gwozdowska- Samodzielna Publiczna Wojewódzka Staja Pogotowia Ratunkowego ; 
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 Janusz Chojnicki- Okręgowa Izba Lekarska; 

 Aldona Stańko- Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych; 

 Krystyna Sieradzan- przedstawiciel Zespołu Szkół Nr 13 w Gorzowie Wlkp.; 

 Jadwiga Wróbel- przedstawiciel Fundacji Animacji Kobiet; 

 Izabela Jasińska- przedstawiciel Fundacji Animacji Kobiet. 

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie art.7, posiedzenia zespołu 

interdyscyplinarnego odbywały się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 

W 2016r. w posiedzeniach tych uczestniczyli przedstawiciele: Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie 

(organizatorzy), Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie, Ośrodka 

interwencji Kryzysowej, Policji, Oświaty, Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, Prokuratury 

Rejonowej, Sądu Rejonowego, Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego, Miejskiej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Pogotowia Opiekuńczego, Centrum Opieki nad Dzieckiem i 

Rodziną, Fundacji Animacji Kobiet, Samodzielnej Publicznej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia 

Ratunkowego, Okręgowej Izby Lekarskiej, Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych. Posiedzenia miały 

charakter spotkań ogólnych. 

W 2016 roku odbyły się cztery posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Zespół Interdyscyplinarny funkcjonujący na terenie miasta Gorzowa Wlkp. ma za zadanie 

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, o których mowa w art.9a ust.3 i 5 ustawy, oraz 

specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Zespół jest odpowiedzialny 

 za strategię rozwiązywania problemów wynikających z przemocy, ustalenia procedur 

 i podejmowanie decyzji mających wpływ na realizację zadań. W celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, przewodniczący ZI 

powołuje grupy robocze. 

Biorąc pod uwagę skalę występowania problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa 

Wlkp.- zwoływanie posiedzeń zespołu w każdym przypadku interwencji związanej z przemocą domową 

byłoby organizacyjnie niemożliwe. Przepisy wynikające z ustawy i rozporządzenia przewidują taką 

możliwość. W małych gminach gdzie zjawisko występuje w mniejszej skali, zapewne zadania są w takim 

trybie realizowane. 

Na posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego dokonuje się analizy problemów i procedur 

realizowanych zadań. Ustalenia są realizowane w obszarze podmiotów reprezentowanych przez 

członków zespołu. 

Członkowie zespołu oraz grup roboczych, w zakresie niezbędnym do realizacji zadań, mogą 

przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc, dotyczące: stanu 

zdrowia, nałogów, skazań, orzeczeń o ukaraniu, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu 

sądowym lub administracyjnym, bez zgody i wiedzy osób, których dane te dotyczą (art. 9c ust.1 

ustawy). Niemniej jednak członkowie ZI lub grupy roboczej zobowiązani są do zachowania poufności 

wszelkich informacji i danych, które uzyskali przy realizacji zadań. 

Zgodnie z uchwałą powołującą ZI obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gorzowskie 

Centrum Pomocy Rodzinie, zatem posiedzenia odbywały się w siedzibie GCPR przy ul. Walczaka 42. 
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2. Działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przemoc w rodzinie dotyka wielu - dzieci, dorosłych i coraz częściej osoby starsze. Problem ten jest 

trudny i złożony, świadomość społeczeństwa na jego temat rośnie. Pracownicy Gorzowskiego Centrum 

Pomocy Rodzinie pokładają wiele pracy, by wspierać i nieść potrzebną pomoc rodzinom dotkniętym 

zjawiskiem przemocy. W związku z powyższym, by usystematyzować i zwiększyć skuteczność tych 

działań, od 01.08.2015r. w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie funkcjonuje Sekcja ds. przemocy 

w rodzinie. Składa się ona z  pracowników socjalnych, którzy w systemie zadaniowym, przy współpracy 

z pozostałymi pracownikami socjalnymi GCPR, zajmują się zjawiskiem przemocy na terenie miasta oraz 

wielopłaszczyznową pomocą rodzinom z powyższym problemem. Zaangażowanie i współdziałanie 

Sekcji ds. przemocy w rodzinie i pracowników socjalnych Działu Pomocy Środowiskowej pozwoliło 

na to, by niesiona pomoc docierała do rodzin szybko, zaś jej efekty były skuteczne i trwałe. Zadania 

Sekcji obejmują diagnozowanie problemu przemocy, podejmowanie działań w środowiskach 

zagrożonych zjawiskiem, świadczenie pracy socjalnej na rzecz ofiar, sprawców przemocy i ich rodzin 

oraz inicjowanie działań profilaktycznych na terenie miasta z zakresu przemocy w rodzinie. Utworzenie 

Sekcji zwiększyło efektywność niesionej pomocy, pozwoliło na wdrażanie innowacyjnych działań, 

rozwijanie współpracy interdyscyplinarnej oraz specjalizację pracowników w zakresie przemocy, 

co przełożyło się na skuteczność pracy i pomocy rodzinom dotkniętym problemem. 

Działania podejmowane w obszarze przeciwdziałania przemocy mają bardzo szeroki zakres. Obejmują 

działania profilaktyczne , interwencyjne i administracyjne. Zarówno interwencja jak i administracja jest 

realizowana zgodnie z przepisami prawa.  

Znaczące są działania profilaktyczne, które polegają na edukacji środowiska lokalnego oraz wspieraniu 

rodziny w wypełnianiu jej najważniejszych funkcji zanim pojawią się problemy zagrożenia przemocą 

domową. 

Działania profilaktyczne: 

 Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie udzielało wsparcia rodzinom mającym trudności 

w wypełnianiu funkcji opiekuńczo- wychowawczych, które- w zależności od zdiagnozowanych 

potrzeb- przybierało formę pracy socjalnej, współpracy z asystentem rodziny, poradnictwa 

specjalistycznego, świadczeń pieniężnych i niepieniężnych zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej. Skorzystanie ze świadczeń określonych ustawą jest zależne od kryterium 

dochodowego, natomiast szeroko rozumiana praca socjalna i poradnictwo specjalistyczne jest 

dostępne dla wszystkich rodzin naszego miasta. W 2016 roku rodziny skorzystały ze 

specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, pracy socjalnej, poradnictwa psychologicznego  

i prawnego, mediacji rodzinnych. Część rodzin objętych pracą socjalną skorzystało  

z poradnictwa medycznego lekarza psychiatry. 

 

 Działania profilaktyczne realizowane w ramach projektów socjalnych. 

 

W 2016 roku pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej realizowali wiele projektów 

socjalnych wspierających rodzinę np. „Zaszczep w sobie odpowiedzialność ", „Być blisko”, 

"Przygotowuję się do pracy”, „Jestem i mogę”, „Młodzież a zagrożenia”, „Uśmiech dziecka”, 

„Zdrowie i higiena to moja domena”, „Mieszkać bezpieczniej”, „Dziecko za szkłem”, „Z mamą 

i tatą razem  spędzać czas”,„ Na krańcu świata" – ogród społeczny”, „Piknik rodzinny 
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WSPOMINKOWO”, „Warto żyć bez zadłużenia”. Działania skierowane były do osób i rodzin 

objętych systemem pomocy społecznej. 

 

 SZKOŁA DLA RODZICÓW realizowana przez GCPR.  

Warsztaty „Szkoła dla rodziców” prowadzone są na kanwie koncepcji T. Gordona i książki A. Feber i E. 

Mazlish „Jak rozmawiać, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły". Zajęcia 

mające charakter warsztatów składają się z krótkich omówień i wprowadzeń tematycznych,  

a następnie z ćwiczeń i debaty. Ich głównym celem jest wspieranie rodziców w radzeniu sobie w 

codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. To także nauka dialogu i kształtowanie więzi opartych 

na wzajemnym szacunku. Pierwsza część program skupia się na budowaniu prawidłowych relacji 

dorosły – dziecko. Ważnym elementem spotkań jest również zachęcanie rodziców do systematycznego 

wprowadzania zmian wychowawczych, a następnie możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy 

uczestnikami grupy. Cykl dziesięciu spotkań programu to szansa dla rodzin na kształtowanie 

świadomych postaw i nabycie kompetencji niezbędnych w procesie wychowania. 

Zasady programu: 

 40 godzin dydaktycznych, 

 Liczebność grupy  12 - 15 osób, 

 Metoda pracy warsztatowa 

 Dwoje prowadzących. 

 

Skorzystanie ze wsparcia w formie zajęć grupowych nastawionych na podnoszenie kompetencji 

wychowawczych pt. „Szkoła dla rodziców” było propozycją skierowaną do rodzin objętych pomocą 

społeczną. 

Znaczącym okazało się, że rodzice biologiczni, których dzieci zostały umieszczone w pieczy 

zastępczej na skutek działań interwencyjnych wykazują bardzo niską motywację do uczestnictwa 

w zajęciach grupowych podnoszących kompetencje wychowawcze. Oferty szkół dla rodziców 

na terenie miasta nie brały pod uwagę szczególnej sytuacji tych rodzin. Rodzice ci zgłaszali, 

iż uczestnicząc w zajęciach odczuwali dyskomfort, wstyd spowodowany odebraniem dzieci. 

Dodatkowo problematyka relacji rodzic – dziecko w rodzinach w trakcie reintegracji różni się znacznie 

od tych z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. W związku z tym zdecydowano, że szkoła dla 

rodziców w GCPR będzie obejmowała dwie grupy: 

 rodziny z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, 

 rodziny do reintegracji. 

 

W 2016 roku odbyły się trzy edycje; 

 pierwsza - trwająca od lutego do kwietnia 2016 roku - program skierowany do rodzin  

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. Warsztaty prowadzone były przez asystentkę 

rodziny i psychologa GCPR. 

 we wrześniu rozpoczynały się dwie edycje w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie” projektu „Razem przeciwko przemocy w rodzinie”.  Jedna edycja to warsztaty  dla 

rodzin, które są w trakcie reintegracji, natomiast druga grupa programu skierowana do rodzin 

z problemami opiekuńczo – wychowawczymi. W dniu 22 listopada 2016r. odbyło się spotkanie 

podsumowujące cykl dwóch grup podczas którego nastąpiło uroczyste wręczenie dyplomów 
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ukończenia warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Uczestnicy zdobyli wiedzę na temat technik - 

określenia, potwierdzenia i akceptacji uczuć oraz aktywnego słuchania swoich pociech, 

wyznaczania granic i sposobu ich respektowania przez dzieci. Rodzice zapoznali się również z 

technikami, które zachęcają dzieci do współpracy poprzez nazwanie problemu, udzielenie 

informacji i zachęcenie do działania. Pełen cykl „Szkoły dla rodziców” skierowanej dla rodzin, 

które są w trakcie reintegracji oraz dla tych z problemami opiekuńczo- wychowawczymi - 

ogółem zajęcia w trzech grupach uczestniczyło 45 rodzin. Biorąc pod uwagę wielość 

problemów z jakim zmagają się rodziny stanowi bardzo pozytywny wynik. Szkoła dla Rodziców 

jest programem profilaktyki uniwersalnej ukierunkowanej na przeciwdziałanie zachowaniom 

problemowym dzieci i młodzieży poprzez podnoszenie kompetencji opiekuńczo – 

wychowawczych rodziców. 

 

 „Razem przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie 

jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania w rodzinie”. 

 

W okresie od lipca do grudnia 2016 roku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie 

z Komendą Miejską Policji Wydziałem Prewencji w Gorzowie Wlkp. zrealizowało projekt „Razem 

przeciwko przemocy w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania w rodzinie”. Celem projektu był 

rozwój działań profilaktycznych mających na celu podniesienie świadomości społecznej na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie. W ramach programu zrealizowano takie działania jak: konkurs 

plastyczny „Rodzina w mocy- bez przemocy” skierowany do uczniów klas I-VI czterech wybranych szkół 

podstawowych; zajęcia profilaktyczne dla uczniów klas drugich trzech gimnazjów i trzech liceum 

na terenie miasta; realizacja dwóch grup warsztatów „Szkoły dla rodziców” skierowanych do rodzin 

zagrożonych problemem przemocy; konferencja dla przedstawicieli podmiotów realizujących zadania 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie Gorzowa Wlkp.; konsultacje psychologiczne dla 

mieszkańców miasta; elektroniczne konsultacje prowadzone przez Sekcję ds. przemocy; kampania 

informacyjna w lokalnych mediach, podczas imprez sportowych, kolportaż ulotek informacyjnych. 

 W projekcie trwającym od lipca do grudnia 2016 osiągnięto następujące rezultaty: 

a) wzrost świadomości społeczności lokalnej w zakresie skutków płynących ze stosowania 

przemocy 

b)  wzrost świadomości i postaw dzieci i młodzieży w zakresie prawidłowego reagowania na 

sytuacje przemocowe oraz umiejętność budowania pozytywnych relacji interpersonalnych 

c) zwiększenie dostępności do  pomocy psychologicznej, socjalnej, prawnej celem poprawy 

sytuacji rodzin z terenu miasta Gorzowa Wlkp.   

d) wzrost kompetencji społecznych i rodzicielskich 

e) wzrost świadomości znaczenia  współpracy pomiędzy podmiotami w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie miasta Gorzowa Wlkp. 

 

Działania skierowane były do ponad 1000 mieszkańców miasta Gorzowa Wlkp. 

Jednym z działań projektowych była konferencja  „Rodzina bez przemocy”  

Dnia 8 grudnia 2016 roku w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wlkp. odbyła 
się konferencja „Rodzina bez przemocy” podsumowująca wspólny projekt „Razem przeciwko 
przemocy w rodzinie” Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie 



7 
 

Wlkp. dofinansowany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Projekt miał na celu 
podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie. 

Pracownicy GCPR jak i KMP w Gorzowie Wlkp. współpracując z gorzowskimi szkołami starali się dotrzeć 
do jak największej liczby młodych ludzi, by poszerzyć ich wiedzę na temat reagowania na sytuacje 
przemocowe. Z przeprowadzonej ankiety można było wywnioskować, że projekt został dobrze przyjęty 
przez uczniów i niezwykle potrzebny, gdyż nadal za mało się mówi o zjawisku przemocy. 

Podczas konferencji o tym co zostało osiągnięte podczas realizacji projektu opowiedziały Anna Sadzik, 
kierownik Działu Pomocy Środowiskowej Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Agata 
Kądziołka-Świderska mł.asp. Komendy Miejskiej Policji. 

Na temat aspektów prawnych dotyczących przeciwdziałania przemocy opowiedziała Barbara Sobol 
adwokat, o aspektach psychologicznych Iwona Szpakowska - psycholog i Wicedyrektor Zespołu Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznych. 

Kwestia problemu uzależnień a przemocy w rodzinie została szeroko omówiona i poparta przykładami 
przez Izabelę Ratajczyk - Specjalistę Terapii Uzależnień z Ośrodka Terapeutycznego „SZANSA”. 

Konferencja była okazją również do podziękowań różnym instytucjom, które były zaangażowane w 
realizację programu „Razem przeciwko przemocy w rodzinie”. Justyna Pawlak, Dyrektor GCPR i 
Inspektor Stanisław Panek Komendant Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp. podziękowali  dyrektorom 
gorzowskim szkół wręczając dyplomy i upominki. 

 NIE MILCZ! REAGUJ! 

Od lipca 2016 roku w ramach działań projektu „Razem przeciwko przemocy” zostały uruchomione 
bezpłatne konsultacje elektroniczne dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. prowadzone przez Sekcję ds. 
przemocy w rodzinie GCPR. 

profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl  

To adres mailowy na który mieszkańcy Gorzowa Wlkp. mogą anonimowo zgłaszać zdarzenia związane 
ze zjawiskiem przemocy. Działanie jest kontynuowane w 2017 roku. 

 

mailto:profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl
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 GCPR wraz z innymi jednostkami organizacyjnymi realizującymi zadania z zakresu pomocy 

społecznej prowadziło szereg działań profilaktycznych w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie: udział w Programie Powiatowego Forum na rzecz przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, dyżury pracowników GCPR podczas Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem, praca na platformie Lubuskiej Niebieskiej Tarczy, realizacja zadań 

wynikających z założeń Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych. 

 Akcje organizowane przez Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie we współpracy 

 z podmiotami działającymi na terenie naszego miasta: 

 Akcja „Czysty Aniołek” 

GCPR aktywnie włączył się w III Ogólnopolską Akcję „Czysty Aniołek” pod honorowym 

patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Pani Elżbiety Rafalskiej oraz Rzecznika 

Praw Dziecka Pana Marka Michalaka. Celem akcji była pomoc najbardziej potrzebującym 

dzieciom i wyposażenie ich w najbardziej podstawowe, ale niezbędne rzeczy. Na terenie 

naszego miasta akcją koordynowało Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. Zebrane podczas 

akcji artykuły dzieciom z rodzin korzystających z pomocy społecznej w Gorzowie. W pierwszej 

kolejności przekazano paczki dla dzieci wyjeżdżających na wypoczynek letni. Każdy  artykuł 

trafił do dziecka i sprawił radość. 

 

 Festyn rodzinny na zakończenie wakacji  „Witaj szkoło na wesoło” 

18 września 2016r. odbył się festyn rodzinny „Witaj szkoło na wesoło” w Parku Wiosny Ludów. 

Festyn dla mieszkańców miasta zorganizowany był przez Fundację Ad Rem we współpracy 

z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie i Fundacją Czysta Woda. Zadanie było 

współfinansowane z budżetu Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Gorzowskie Centrum Pomocy 

Rodzinie włączyło się w organizację festynu kierując się misją pomocy drugiemu człowiekowi. 

Impreza połączona była z akcją charytatywną na rzecz leczenia i rehabilitacji Marcina- 

dwudziestolatka, który uległ wypadkowi podczas skoku do wody i złamał kręgosłup. Wspólne 

działanie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie z Fundacją Ad Rem i Fundacją Czysta Woda 

stwarza więcej możliwości w zakresie pomocy oraz lokalnej współpracy  na rzecz mieszkańców 

miasta. Współpraca urzędników i stowarzyszeń oraz wszystkich ludzi z otwartym sercem 

przyniosła efekt, który przerósł nasze oczekiwania. Udało się pomóc Marcinowi, 

zaproponowaliśmy rodzinom gorzowskim atrakcyjnie spędzony wspólnie czas, a przede 

wszystkim wzmocniliśmy się pozytywną energią towarzyszącą pomaganiu. 

 

 Akcja lato polegająca na organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin objętych pomocą. 

 SZLACHETNA PACZKA- pracownicy bardzo aktywnie uczestnicy akcji zarówno w zakresie 

rekrutacji rodzin jak i jako wolontariusze Szlachetnej Paczki. W rezultacie ponad 40 rodzin 

objętych pomocą społeczną zostało obdarowanych zgodnie z deklarowanymi potrzebami. 

 Spotkania informacyjne w zakresie uzależnień. 

 Spotkania informacyjne dla kobiet dotkniętych chorobą onkologiczną „Warsztaty Lucynki”. 

 Prowadzenie (psycholog GCPR) grupy wsparcia dla kobiet dotkniętych chorobą 

nowotworową. 

 Akcja „Podaruj dziecku misia”- w ramach akcji  „Podaruj Dziecku Misia” Gorzowskie Centrum 

Pomocy Rodzinie zorganizowało zbiórkę pluszowych misiów. Każdy mógł przynieść miśka 

 do biura GCPR przy ul. Walczaka 42, ul. Jagiełły 7,ul. Drzymały 10, ul. Teatralną 26. Zebrane 
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maskotki zostały przekazane dla dzieci z Pogotowi Rodzinnych w Gorzowie Wlkp. , oddziału 

dziecięcego gorzowskiego szpitala , dzieci z rodzin objętych pomocą społeczną, wybranych 

żłobków oraz dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy na akcję „Kochaj mnie- nie bij mnie!”. 

 Paczki żywnościowe dla rodzin- Świąteczna Zbiórka Żywności Fundacji Ad REM „Napełnij 

wielkanocny koszyczek” 

Tuż przed Świętami Wielkanocnymi  czterdzieści rodzin objętych pomocą społeczną otrzymało 

paczki żywnościowe dzięki Świątecznej Zbiórce Żywności pod hasłem „Napełnij Wielkanocny 

Koszyczek”. Pomoc była możliwa dzięki dobrej współpracy Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie i Fundacji AD REM. Celem akcji było zebranie jak największej ilości artykułów, 

przekazywanych następnie osobom zagrożonym niedożywieniem, rodzinom potrzebującym, 

mającym trudności w samodzielnym zabezpieczeniu sobie żywności oraz środków czystości. 

Pracownicy socjalni osobiście przekazali paczki najbardziej  potrzebującym rodzinom z dziećmi 

oraz osobom starszym, samotnym lub chorym. 

 Paczki świąteczne na Boże Narodzenie 

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w trosce o dzieci z rodzin objętych pomocą 

przygotowało paczki świąteczne dla 241 najmłodszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.  

21 grudnia 2016r. w siedzibie Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Jagiełły 7 

rodziny odebrały paczki żywnościowe. Rodziny otrzymały świadczenie rzeczowe w postaci 

produktów żywnościowych na okres świąteczny. Dla dzieci oznaczało to paczkę pełną słodkości 

i mikołajkowych niespodzianek. Pomoc dotyczyła wszystkich dzieci korzystających z posiłku 

w szkole w ramach wieloletniego programu wsparcia finansowego gmin w zakresie dożywiania 

„Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014- 2020. Pomoc w formie świadczenia 

rzeczowego w postaci produktów żywnościowych może być przyznana nieodpłatnie osobom 

i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie 

przekracza 150% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ustawy o 

pomocy społecznej oraz Uchwale nr LXII/696/2014 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 29 

stycznia 2014r. Obowiązujące kryteria dochodowe wynoszą: 514zł na osobę w rodzinie oraz 

634zł na osobę samotnie gospodarującą.  

 

Poza profilaktyką były podejmowane również inne działania w zakresie przeciwdziałania przemocy 

 w rodzinie: 

 Innowacyjna procedura interwencyjna w GCPR 

Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem wychowawczym w życiu dziecka, które kształtuje 

jego uczucia, postawy oraz wywiera ogromny wpływ na podstawowy system wartości, norm i wzorów 

postępowania. Kiedy rodzice nie spełniają swoich funkcji i może to stanowić zagrożenie dobra dziecka 

oraz różne formy pomocy nie przyniosły skutku, dziecko zostaje umieszczone w pieczy zastępczej. 

To sytuacja bardzo trudna dla dziecka, jak i jego rodziców. 

W GCPR od 1 grudnia został powołany Zespół Interwencyjny składający się z czterech pracowników 

socjalnych specjalizujących się z obszarze pracy z rodziną. Pracownicy tego zespołu pełnią dyżur 

w gotowości do godziny 20.00. 

http://gcprgorzow.pl/?post=innowacyjna-procedura-interwencyjna-w-gcpr
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Kolejnym wprowadzonym rozwiązaniem jest zabezpieczenie transportu 24h na dobę, by przewieźć 

dziecko do szpitala na badania, a następnie do pieczy zastępczej. 

Procedura interwencyjna obejmująca powołanie Zespołu zadaniowego i procedura przewozu dziecka 

to innowacyjne rozwiązanie wprowadzone na terenie Miasta Gorzowa Wlkp. 

Ważna jest intensywna praca z rodziną żeby sytuacji odbierania dzieci ze środowiska rodzinnego było 

jak najmniej, jednak kiedy dochodzi do tego, istotna jest współpraca służb po to, żeby dzieci jak 

najmniej odczuwały strach i stres podczas opuszczania domu. 

 Praca z osobami dotkniętymi problemem uzależnienia. 

Znaczącą przyczyną występowania problemu przemocy w rodzinie są uzależnienia. Dlatego tak ważne 

jest podejmowanie działań w tym zakresie. 

Konsultacje instruktora terapii uzależnień w rodzinach to nowe działanie na terenie miasta 

(kontynuowanie działań podjętych w 2015 roku) , które jest realizowane w wielu formach: 

- patrole ze streetworkerem, 

- patrole z pracownikami socjalnymi w rodzinach z problemem uzależnienia, 

- patrole z pracownikami socjalnymi w rodzinach z problemami opiekuńczo- wychowawczymi, 

- motywowanie do podjęcia leczenia, uczestnictwo w mitingach AA, 

- wizyty w domu. 

W aspekcie przeciwdziałania przemocy w rodzinie praca z osobami dotkniętymi problemem 

uzależnienia jest szczególnie ważna. Dane z ostatnich lat potwierdzają, że znacząca liczba 

domniemanych sprawców przemocy ma problem z uzależnieniem. 

Patrole pracownika socjalnego i specjalisty do spraw uzależnień w środowiskach to nowe narzędzie  

w procesie pomagania, które daje możliwość dotrzeć do całej rodziny, a nie tylko do osoby 

z problemem uzależnienia. Alkoholizm to choroba, która dotyka całą rodzinę więc i pomoc musi być 

skierowana do wszystkich jej członków. Żeby skutecznie nieść pomoc całym rodzinom należy udzielać 

pomocy każdemu członkowi rodziny indywidualnie- zarówno osobom uzależnionym,  

jak i współuzależnionym. Praca ta wymaga taktu i empatii, która buduje zaufanie i otwartość na 

proponowaną przez nas pomoc. Bardzo pomocny w takim działaniu jest profesjonalizm  

i zaangażowanie pracowników socjalnych co w znacznym stopniu ułatwia prace w pierwszym kontakcie 

z rodziną. Po wspólnych patrolach w rodzinach można mówić o wymiernych efektach tego działania - 

wiele osób uczęszcza na mityngi AA, na terapie w Gorzowie Wlkp., wiele osób podjęło leczenie 

detoksykacyjne. Zainteresowanie taką formą pomocy jest bardzo duże i dowodem na to jest coraz 

większa ilość osób prosząca o wsparcie. Patrole to impuls do zmian dla ludzi, którzy nie potrafili 

zauważyć problemu uzależnienia i tkwili w nim przez wiele lat. Praca z rodziną generuje coraz to nowe 

potrzeby, które szybko pozwalają na konstruowanie planów pomocy np. tworzenie grup wsparcia, 

działań profilaktycznych. Instruktor terapii uzależnień przeprowadza konsultacje i opracowuje plan 

pomocy.   

 

 

Działania podjęte przez instruktora terapii w 2016 roku. 

Ilość osób skierowanych na mityngi AA 71 

Ilość osób skierowanych na terapię do OTU w Gorzowie Wlkp. 41 



12 
 

Ilość osób skierowanych na terapie zamknięte 45 (w tym 14 osób bezdomnych) 

Ilość osób skierowanych na oddział detoksykacji 22 

Ilość osób współuzależnionych skierowanych na terapie 10 

Ilość osób skierowanych na terapię dla DDA 4 

Ilość konsultacji indywidualnych 419 

Patrole przeprowadzone z pracownikiem socjalnym 214 

Patrole ze streetworkerem 152 

 

W 2016 roku został powołany w Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie Zespół ds. uzależnień. 

Zorganizowano spotkanie podmiotów zajmujących się profilaktyką i terapią uzależnień na terenie 

miasta w wyniku czego opracowano plakat informacyjny. Celem podejmowanych w tym obszarze 

działań jest efektywna pomoc osobom dotkniętym problemem uzależnienia i ich rodzinom oraz lokalna 

współpraca podmiotów. 

Zespól ds. uzależnień opracował ulotkę informacyjną skierowaną do mieszkańców miasta Gorzowa 

Wlkp. 
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 Wsparcie psychologa dla rodzin dotkniętych problemem przemocy.  

To nowa forma pracy z rodziną skierowana do rodzin dotkniętych problemem przemocy. 

Praca na rzecz ofiar przemocy domowej wymaga kompleksowego podejścia do zjawiska, 

szczególnej delikatności i zindywidualizowanego działania. Działania można określić jako bezpośrednie 

i wymagające włączenia innych osób. Bardzo istotna jest także wymiana informacji z pracownikami 

zajmującymi się daną rodziną oraz współpraca na poziomie wsparcia merytorycznego dla kontaktów 

z klientami. Wynika z tego szeroki zakres możliwych strategii, różnorodność form oddziaływania oraz 

elastyczność czasu pracy psychologa. Aktywności zawierają się w wymiarze 30 godzin miesięcznie 

w ramach umowy z GCPR i realizowane są przede wszystkim w sytuacjach niejednoznacznych, 

wymagających poszerzonej diagnozy, specjalistycznego działania lub szczególnie szybkiego czasu 

realizacji. Ponieważ przeciwdziałanie przemocy domowej wymaga kompleksowego wspomagania 

ofiary, założono że wspieranie klienta może wymagać także kontaktowania się z osobami, które są jego 

potencjalnymi sojusznikami. 

 

Formy pracy na rzecz ofiar przemocy: 

Spotkania indywidualne na trenie GCPR lub u klienta. Formy: 

- interwencja (diagnoza sytuacji, przerwanie przemocy jako cel podstawowy- definiowany przez 

instytucję) 

- konsultacje (diagnoza sytuacji, poszukiwanie wsparcia poza instytucjami, poradnictwo, 

przekierowanie do właściwej osoby lub instytucji ze względu na specyficzny problem klienta 

odbiegający od zjawiska przemocy) 

- indywidualna pomoc psychologiczna z elementami psychoterapii (W tym wypadku cele zależą od 

procesu klienta, jego świadomości potrzeb i motywacji. Problematyka zawiera się w obszarze uwikłania 

w przemoc domową).  

 Wśród tematów spotkań i konsultacji można wyróżnić podstawowe obszary merytoryczne pracy 

na rzecz ofiar przemocy. Są to: zatrzymanie przemocy, budowanie motywacji do zmiany, 

przezwyciężanie lęku przed zmianą, budowanie poczucia własnej wartości, odpowiedzialności 

i niezależności, wzmacnianie zdolności do samoregulacji emocjonalnej, podnoszenie kompetencji 

wychowawczych i umiejętności interpersonalnych. 

 

Dyżur/ spotkania z pracownikami socjalnymi. Cele: 

- zebranie i wymiana informacji dot. klienta,  

- konsultowanie planu pomocy rodzinie 

- konsultowanie, planowanie, precyzowanie działań psychologa w odniesieniu do ogólnego planu 

pomocy rodzinie  

- wsparcie merytoryczne i osobiste dla pracowników socjalnych dot. tzw. sytuacji trudnych 

 

Udział w grupach roboczych. Cele: 

- motywowanie do współpracy w wypadku lęku przed zmianą  

- bezpośrednie uzupełnianie informacji od osób zaangażowanych i nie będących pracownikami GCPR.  

 

ZAŁOŻENIA  DOT. PRACY TERAPEUTYCZNEJ Z OSOBAMI UWIKŁANYMI W PRZEMOC 

Praca z osobą uwikłaną w przemoc to  praca nad nazywaniem i wyrażaniem złości oraz innych emocji 

trudnych,  w kierunku akceptacji i wzrostu kompetencji samoregulacyjnych. Szukanie emocjonalnego 
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środka w doświadczaniu różnych możliwości reagowania. Poszukiwanie kontroli emocjonalnej 

w indywidualnie wytworzonych i wspartych z zewnątrz  sposobach wyrażania własnych stanów. 

Praca z osobą uwikłaną w przemoc to praca nad świadomością własnych przekonań i ich związku 

z podejmowanymi wyborami, doświadczanie nowych rozwiązań i przenoszenie ich z relacji 

terapeutycznej na życie. 

Ofiary przemocy w zdecydowanej większości doświadczały traumatycznych przeżyć w dzieciństwie. 

Aby przetrwać skrajne warunki usztywniły funkcjonowanie w taki sposób aby zminimalizować straty. 

Wynikające z tego strategie przystosowania warunkowały późniejszą skłonność do angażowania się 

 w relacje o wysokim ryzyku powtórzenia traumy. „Jeżeli uczę się żyć podczas wojny to nie potrafię żyć 

w czasach pokoju”. Praca z osobą uwikłana w przemoc jest  ukierunkowana na reorganizację 

doświadczenia i doświadczanie relacji, w której możliwe jest zaufanie i bezpieczeństwo. Modelowanie 

sposobu budowania granic opartego na rozumieniu własnych potrzeb (ze szczególną uwagą 

 na potrzeby bezpieczeństwa i kontaktu). Pogłębianie świadomości mechanizmów unikania kontaktu 

w relacjach i w konfrontacji z własnymi potrzebami. Ofiary przemocy rezygnują z własnej decyzyjności 

ze względu na strach przed konsekwencjami własnych decyzji. W świecie, w którym sprawca 

konsekwentnie karze za akty samosterowności kuszące jest zacząć postrzegać władzę nad własnym 

życiem jako nadmierne, zagrażające i przez to bolesne obciążenie. Wynikające z działań sprawcy 

(nierzadko także wyniesione z domu) odsunięcie odpowiedzialności jest najczęściej kontynuowane 

także po ustaniu przemocowej relacji. Bojąc się starcia z rzeczywistością i nie posiadając wiary 

we własne możliwości, osoba uwikłana w przemoc będzie szukała pozorów bezpieczeństwa u kolejnej 

silnej osobowości, która powie jej jak żyć. Strach przed zmianą bywa tak silny, że najczęściej paraliżuje 

działania zmierzające do uwolnienia się od przeszłości. Istotna jest praca nad wzmocnieniem 

samosterowności. Budowanie pozytywnej definicji odpowiedzialności w doświadczeniach 

korektywnych. Przeżywanie wzrostu poczucia własnej wartości jako własnej zasługi. W 2016 roku 

wsparciem psychologa zostało objęte 59 rodzin dotkniętych przemocą. Psycholog odbył 67 godzin 

konsultacji z pracownikami socjalnymi, 255 godzin indywidualnych konsultacji  z osobami uwikłanymi 

w przemoc, 18 godzin udziału w grupach roboczych. 

 

 Poradnictwo prawne. 

W 2016 roku 260 rodzin skorzystało z poradnictwa prawnego, w tym 553 osoby w tych rodzinach. 

Pomoc prawna dotyczyła następujących problemów: 

 Zajęcie przez komornika konta bankowego 

 Przemoc w rodzinie, w tym eksmisja sprawcy przemocy, sądowy zakaz zbliżania się 

 Przemoc w rodzinie, w której występuje choroba psychiczna 

 Przepisy z zakresu ubezpieczeń społecznych, decyzje ZUS, odwołanie od decyzji ZUS 

  Sprawy spadkowe 

 Postępowanie komornicze 

 Sprawy rozwodowe, separacja, podział majątku, wspólne kredyty, 

 Dziedziczenie długu po zmarłym członku rodziny 

 Niewywiązanie się z umowy o pracę przez pracodawcę 

 Pozew o ustalenie ojcostwa i alimenty 

 Problemy mieszkaniowe (eksmisja sprawcy przemocy, wymeldowanie, uregulowanie zadłużeń 

mieszkaniowych), pozyskanie mieszkania, możliwość rozłożenia zadłużeń mieszkaniowych na 

raty 

 Przemoc w rodzinie (skutki prawne, składanie zawiadomienia o znęcaniu) 
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 Sprawowanie opieki prawnej 

 Ustalanie alimentów od rodzica poza granicami kraju 

 Egzekucja alimentów od osoby ukrywającej się przed komornikiem, podwyższenie alimentów 

 Dochodzenie odszkodowania za wypadek w pracy  

 Zrzeczenie się długów po zmarłym 

 Ubezwłasnowolnienie  osoby 

 Prawo lokalowe po otrzymaniu wypowiedzenia umowy najmu 

 Ustanowienie opieki nad dzieckiem 

 Konsultacje w kwestii pieczy zastępczej. 

 

 Wsparcie dla starszych mieszkańców Gorzowa Wlkp.- USŁUGI POMOCOWE. 

Usługi pomocowe na rzecz seniorów i osób niepełnosprawnych zostały docenione przez Ministra 

Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poprzez przyznanie nagrody zespołowej za wybitne, nowatorskie 

rozwiązania w zakresie pomocy społecznej w 2016r dla Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, 

Fundacji „Ad Rem”, Stowarzyszenia „Człowiek w Potrzebie – Wolontariat Gorzowski” oraz Medycznego 

Studium Zawodowego. Usługi pomocowe to wspólna inicjatywa Gorzowskiego Centrum Pomocy 

Rodzinie, Stowarzyszenia „Człowiek w potrzebie – wolontariat gorzowski”, Fundacji „Ad Rem” 

 i Medycznego Studium Zawodowego. 

W mieście Gorzów Wlkp. jest coraz więcej osób starszych, samotnych i potrzebujących pomocy. 

Powstało partnerstwo, które pozwoli na poszerzenie oferty pomocowej dla osób starszych 

 i niepełnosprawnych na terenie miasta Gorzowa Wlkp. Efektem końcowym porozumienia stały się 

„Usługi pomocowe” wykonywane przez wolontariuszy w miejscu zamieszkania osób potrzebujących. 

25 lutego 2016r. Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie, Stowarzyszenie „Wolontariat Gorzowski”, 

Fundacja „Ad Rem” oraz Medyczne Studium Zawodowe podpisali porozumienie w celu wspólnej 

realizacji zadań na rzecz poprawy jakości funkcjonowania starszych i niepełnosprawnych Gorzowian, 

w szczególności poprzez pomoc w czynnościach dnia codziennego, budowanie poczucia 

bezpieczeństwa oraz tworzenie warunków do wszelkie aktywności tych osób. Partnerzy  podzielili 

między siebie zadania – GCPR jako lider porozumienia, zobowiązało się do synchronizacji 

przedsięwzięcia poprzez zapewnienie sprawnej komunikacji i przepływu informacji pomiędzy 

Partnerami oraz kontrolę i monitorowanie realizacji usług. Ponadto Centrum wzięło odpowiedzialność 

za przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia dla wolontariuszy z zakresu psychologicznych 

uwarunkowań pracy z osobą starszą i niepełnosprawną, określenie potrzeb i wyznaczenie osób 

wymagających wsparcia oraz koordynowanie pracy wolontariuszy i stałą współpracę 

 ze stowarzyszeniem i fundacją. Stowarzyszenie „Wolontariat Gorzowski” i Fundacja „Ad Rem” 

przeprowadzili nabór wolontariuszy, natomiast Medyczne Studium Zawodowe przeprowadziło cykl 

szkoleń dla wolontariuszy z zakresu podstawowych zasad pracy z osobami starszymi oraz pierwszej 

pomocy przedmedycznej. Z pomocy usług pomocowych korzystały w 2016 roku 62 osoby. Pomoc 

świadczą wolontariusze – osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia „Człowiek w potrzebie” oraz 

wolontariusze z Fundacji „Ad Rem” grupa Dogonić Marzenia.  
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3. Rozwiązywanie problemów związanych z wystąpieniem przemocy  w rodzinie  

w indywidualnych przypadkach. 

Zgodnie z procedurą „Niebieskiej Karty” (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 

2011 w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”)- 

podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą w rodzinie odbywa się 

przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta-A” i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą  

w rodzinie. Formularz wypełniany jest przez przedstawiciela jednego z podmiotów wymienionych w 

art.9d ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, czyli: 

 Przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej 

 Przedstawicieli Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Przedstawicieli Policji 

 Przedstawicieli Oświaty 

 Przedstawicieli Ochrony Zdrowia. 

Niebieska Karta jest dokumentem wypełnianym w przypadku stwierdzenia przemocy w rodzinie i służy 

dokumentowaniu faktów związanych z przemocą w danym środowisku, ocenie zagrożenia dalszą 

przemocą oraz jako dowód w sprawach sądowych. 

Wszczynając procedurę, podejmuje się działania interwencyjne mające na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie.  

W przypadku podejrzenia stosowania przemocy wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane 

w ramach procedury, przeprowadza się w obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. 

Działania z udziałem dziecka, co do którego istnieje podejrzenie, ze jest dotknięte przemocą, 

prowadzone są w miarę możliwości w obecności psychologa. 

Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta-A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest 

dotknięta przemocą, przekazuje się formularz „Niebieska Karta- B”. Jeżeli osobą pokrzywdzoną jest 

dziecko- formularz „Niebieska Karta- B” przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub 

faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie. 

Przekazanie wypełnionego formularza „Niebieska Karta- A” do przewodniczącego Zespołu 

Interdyscyplinarnego następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni 

od wszczęcia procedury. Kopię wypełnionego formularza „Niebieska Karta- A” pozostawia się 

 u wszczynającego procedurę. Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego ( zwanym dalej ZI) po 

otrzymaniu formularza „Niebieska Karta- A” niezwłocznie, nie później niż w ciągu trzech dni od dnia 

jego otrzymania, powołuje grupę roboczą. W szczególnie uzasadnionych przypadkach sprawa trafia na 

posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. W roku 2016 procedury „Niebieskiej Karty” były 

realizowane głównie na grupach roboczych.  

Na posiedzeniu grupy roboczej w obecności zaproszonej osoby, co do której istnieje podejrzenie,  

że jest dotknięta przemocą w rodzinie, dokonuje się analizy sytuacji rodziny i wypełnia się formularz 

„Niebieska Karta- C”, która zawiera plan pomocy. Na posiedzenie grupy roboczej nie zaprasza się 

dziecka. Niestawiennictwo osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie, nie wstrzymuje prac grupy. 
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Członkowie grupy roboczej spotykają się po raz kolejny w innym terminie, a na posiedzenie wzywają 

osobę wobec której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc. W obecności wezwanej osoby wypełnia 

się formularz „Niebieska Karta- D”. Jeżeli w trakcie działań dokonywanych przez przedstawiciela 

podmiotu, o którym mowa w art.9d ust.2 ustawy, zachodzi podejrzenie, że osoba wobec której istnieje 

podejrzenie, że stosuje przemoc, dopuściła się po raz kolejny stosowania przemocy w rodzinie, 

wypełnia się formularz „Niebieska Karta- A” w zakresie niezbędnym do udokumentowania nowego 

zdarzenia i przesyła go do przewodniczącego ZI.  

Wszystkie działania są dokumentowane. 

W przypadku podejrzenia popełnienia przestępstwa dokumenty, o których mowa są przekazywane 

organom właściwym do prowadzenia postępowania przygotowawczego.  

W ramach procedury przedstawiciele grupy roboczej podejmują działania zgodnie z ustaleniami  

z posiedzeń (zawartych w protokole, „Niebieskiej Karcie- C i D”) oraz Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska 

Karta”. 

Indywidualny plan pomocy obejmuje ogół działań podejmowanych przez osobę, co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie oraz podmioty, o których mowa w art. 9d ust.2 

ustawy, w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny.  

Indywidualny plan pomocy może ulegać zmianie w zależności od potrzeb i sytuacji osoby, co do której 

istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.  

Spotkanie z osobami, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocąw rodzinie, oraz 

osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc- nie są organizowane w tym samym 

czasie i miejscu.  

Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez 

przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. Następuje w przypadku: 

 Ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego 

stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy lub 

 Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań. 

O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu. 

4. Realizacja procedury „Niebieskiej Karty”  zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” przez Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie miasta Gorzowa 

Wlkp. 

Z danych wynika, że na terenie miasta Gorzowa Wlkp. w roku 2016 zostało wszczętych przez 

podmioty uprawnione 212 procedur „Niebieskiej Karty”. Przy czym w 79% podmiotem wszczynającym 

była Policja, a 16% było GCPR. Pozostałe instytucje wszczynały procedury poniżej 4% udziału we 

wszystkich zarejestrowanych interwencjach. Ochrona zdrowia w 2016 roku nie wszczęła ani jednej 

procedury. 
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TABELA NR 1 

   
Instytucja wszczynająca w 2016r.  

procedurę Niebieskiej Karty 

 
Liczba NK Część A 

 

GCPR  
34 

MKRPA 
3 

Policja 
168 

Oświata 
7 

Ochrona zdrowia  
0 

Ogółem  
212 

 

Znaczącą jest informacja dotycząca osoby zgłaszającej podejrzenie stosowania przemocy 

w rodzinie (TABELA NR 2). W 75% osobą zgłaszająca była ofiara przemocy, a w niespełna 17% problem 

został zgłoszony przez przedstawiciela instytucji. Najbliższe otoczenie niezwykle rzadko zgłasza 

problem (osoba spokrewniona 5%, świadkowie 3%) z wielu powodów np. obawa przed 

konsekwencjami, niechęcią do angażowania się w czyjeś życie, obawą przed reakcją rodziny w której 

występuje problem. Stąd potrzebne są długoterminowe działania profilaktyczne o charakterze 

informacyjno- edukacyjnym kształtujących świadomość społeczną w zakresie przemocy w rodzinie. 

TABELA NR 2 

Osoba zgłaszająca w 2016 r. 
 podejrzenie stosowania przemocy w rodzinie   

Liczba  

Osoba, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta 
przemocą w rodzinie 

159 

Osoba spokrewniona  
z domniemaną ofiarą przemocy w rodzinie 

11 

Świadek – osoba obca  
wobec domniemanej ofiary przemocy w rodzinie 

6 

Przedstawiciel instytucji publicznych 
36 

Ogółem  
212 

 

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej GCPR przeprowadzili we wskazanym okresie 34 

„Niebieskie Karty-A”. Jednocześnie pracownicy socjalni przekazali „Niebieską Kartę- B” 155 osobom, 

co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie. Formularz ten zgodnie  

z procedurą został przekazany osobom dorosłym dotkniętym przemocą. Dysproporcja  „Niebieskich 

Kart- A” i  „Niebieskich Kart- B” wynika z tego, że te drugie wydawane były także, gdy pomiotem 
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wszczynającym nie był pracownik socjalny oraz przekazywane są wszystkim dorosłym ofiarom  

w rodzinie. 

TABELA NR 3 

 
Elementy procedury „Niebieskiej Karty” 

przeprowadzone  przez pracownika socjalnego 
 

 
Liczba 

Część A 34 

Część B 155 

Część C 193 

Część D 84 

 

Pracownicy socjalni zorganizowali 193 grupy robocze z wypełnieniem „Niebieskiej Karty- C”, na którą 

była każdorazowo zapraszana osoba co której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą  

w rodzinie. Zorganizowali także 84 grupy robocze z wypełnieniem „Niebieskiej Karty- D”, na które 

wzywa się osobę co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Plan działań  

w stosunku do osoby stosującej przemoc w rodzinie jest ustalany bez względu na stawiennictwo tej 

osoby. W wielu przypadkach tzw. sprawcy nie kwalifikują popełnionych przez siebie czynów jako 

przemocy, unikają współpracy z członkami grup roboczych, nie stawiają się na wezwania. 

Jak wynika z danych z tabeli nr 4, pracownicy socjalni zorganizowali w okresie funkcjonowania Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2016 r. ogółem 749 grup roboczych realizując w tym procedurę „Niebieskiej 

Karty- C i D”. 

TABELA NR 4 

 
Grupy robocze 

 

 
Liczba 

Zorganizowane na rzecz ofiary przemocy 
 

528 

 w tym: z udziałem domniemanej 
ofiary przemocy 

208 

Zorganizowane na rzecz sprawcy przemocy 
 

221 

 w tym: z udziałem domniemanego 
sprawcy przemocy 

82 

Ogółem grupy robocze 749 

 

Na 528 grup roboczych zorganizowanych na rzecz osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, tylko 208 

grup udało się przeprowadzić z udziałem domniemanej ofiary przemocy ( blisko 39%). Osoby dotknięte 
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przemocą domową, które nie uczestniczyły w grupach na które zostały zapraszane- to w części osoby 

niepełnosprawne lub chore (nie było możliwości stawiennictwa). W takich przypadkach członkowie 

grupy docierali do ich miejsca zamieszkania i podejmowali stosowne działania. W wielu przypadkach 

osobą pokrzywdzoną było dziecko, którego zgodnie z procedurą nie zapraszano na grupę.  

W nielicznych przypadkach tzw. ofiara przemocy nie stawiała się na zaproszenie na grupę roboczą bez 

uzasadnionej przyczyny. 

Natomiast na 221 grup roboczych zorganizowanych na rzecz tzw. sprawcy, tylko w 82 przypadkach 

udało się przeprowadzić grupę roboczą z udziałem domniemanego sprawcy przemocy (blisko 37%). Tu 

powodem niestawiennictwa była najczęściej niechęć do podejmowania współpracy, lęk przed 

ewentualnymi konsekwencjami, nieuświadamianie problemu lub traktowanie zjawiska przemocy jako 

normy, do której mają prawo. Uczestnictwo domniemanych sprawców w grupach roboczych jest 

porównywalne z rokiem poprzednim. 

Praca zarówno z domniemanym sprawcą przemocy domowej, jak i z domniemaną ofiarą, jest niezwykle 

trudna z punktu widzenia osoby uczestniczącej aktywnie w pracach grupy roboczej. Członkowie grup 

roboczych mieli w tym obszarze potrzeby nabycia dodatkowych umiejętności i kompetencji.  

W 2016 roku wszczęto 212 procedur „Niebieskiej Karty”, niemniej jednak w niektórych przypadkach 

problem przemocy w rodzinie trwa z wielu powodów w dłuższej perspektywie czasu ( np. 3-4 lata 

 i więcej). Stąd liczba wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” w danym roku (w 2016r: 212 procedur) 

jest zawsze mniejsza od liczby rodzin, które w danym roku są objęte procedurą ( procedury trwające, 

ale wszczęte we wcześniejszym okresie). Powodem zamknięcia procedury „NK” jest ustanie przemocy 

lub brak zasadności podejmowania działań zgodnie z przepisami prawa. Jeżeli nie wystąpi żadna 

 z dwóch wskazanych przesłanek- przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego nie może podjąć 

decyzji o zakończeniu działań pomocowych wobec rodziny. Większość procedur „NK” realizowanych 

 w 2016 roku to procedury trwające do roku czasu ( 264 procedury „NK”) oraz procedury trwające 1-2 

lata (43 procedury „NK”). Jest to dowód skuteczności i wysokich efektów podejmowanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny działań. 

TABELA NR 5 

 
Okres trwania procedury „Niebieska Karta” 

(dotyczy wszystkich NK) 
 

Do roku czasu 
 

1-2lata 2-3 lata 3-4 lata 5 i więcej lat 

Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin Liczba rodzin 

 
264 

 
43 7 5 1 

  

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 w sprawie procedury „Niebieskiej 

Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”)- każde działanie musi być dokumentowane, a każda 

interwencja lub zdarzenie skutkuje wypełnieniem formularza „Niebieska Karta- A” ( nawet w trwającej 

już procedurze). Dane (TABELA NR 6) wskazują, że w 274 rodzinach objętych procedurą „NK” formularz 
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„Niebieska Karta- A” został wypełniony tylko jeden raz. Świadczy to o wysokiej skuteczności działań- 

nie wystąpiło więcej zdarzeń, które wymagałyby interwencji służb. 

TABELA NR 6 

 
Monitoring skuteczności działań pomocowych 

 

 
Liczba założonych w środowisku formularzy „Niebieska Karta-A” 

(dotyczy wszystkich NK) 
 

1 2 3 4 5 i więcej 

 
274 

 
34 10 2 0 

 

Pracownicy socjalni Działu Pomocy Środowiskowej GCPR w 2016r. byli gospodarzami i organizatorami 

wszystkich grup roboczych. W 84% posiedzeń uczestniczył przedstawiciel Policji, a ze względu na rangę 

problemu istnieje potrzeba uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach. Każdą grupę roboczą 

powołuje przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie „Niebieskiej Karty A”. 

Przewodniczący na podstawie posiadanych informacji wskazuje przedstawicieli podmiotów, których 

aktywne uczestnictwo w pracy konkretnej grupy roboczej jest konieczne. 

Przedstawiciel oświaty jest zapraszany na posiedzenie grupy roboczej, jeżeli  osobami dotkniętymi  

przemocą w rodzinie są dzieci. Przedstawiciel SOW- jeżeli osoba/rodzina co do której istnieje 

podejrzenie, że jest dotknięta przemocą przebywała lub przebywa w SOW. Przedstawiciel ochrony 

zdrowia jest zapraszany na posiedzenie grupy, gdy występuje przemoc fizyczna. Przedstawiciel MKRPA- 

gdy w środowisku dotkniętym przemocą występuje problem alkoholowy. Znaczące jest, że  

w większości środowisk dotkniętych przemocą występuje ten problem. 

Osoby ze wskazanych grup zawodowych pracują w grupach roboczych w ramach wykonywania swoich 

obowiązków służbowych. Zatem często stawiennictwo na posiedzeniu grupy koliduje z obowiązkami 

zawodowymi. Niemniej jednak tylko interdyscyplinarna współpraca daje szansę na efektywny plan 

pomocy rodzinie dotkniętej przemocą. Znaczącym jest fakt, że najwięcej zadań leży po stronie 

pracownika socjalnego, który oprócz wykonywania zadań zgodnie ze swoimi kompetencjami- 

organizuje posiedzenia grup roboczych. 

TABELA NR 7 

Przedstawiciele instytucji Liczba grup roboczych z udziałem 

przedstawiciela poszczególnych instytucji 

Pracownik socjalny 749 

Przedstawiciel SOW 5 

Przedstawiciel MKRPA 241 
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Przedstawiciel Policji 634 

Przedstawiciel oświaty 131 

Przedstawiciel ochrony zdrowia 40 

 

Przemoc jest intencjonalnym działaniem, powodującym cierpienie i ból, naruszającym prawa i dobra 

osobiste ofiary, charakteryzującym się zachwianiem równowagi sił pomiędzy ofiarą a sprawcą. 

Zazwyczaj wyróżnia się przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną. Przestępstwa z art. 207 

k.k. tj. polegające na znęcaniu się nad członkiem rodziny, należą w Polsce do najczęściej popełnianych. 

Przemoc w rodzinie to zarówno umyślne działania pojawiające się jednorazowo jak i powtarzające się. 

 Art. 207. 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą 

pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim 

lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, podlega karze 

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. 

2. Jeżeli czyn określony w pkt.1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, 

sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. 

3. Jeżeli następstwem czynu określonego w pkt. 1 i 2 jest targniecie się pokrzywdzonego na 

własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. 

Przemocą jest także zaniedbywanie dziecka lub osób starszych i niepełnosprawnych, są to sytuacje, 

w których podstawowe potrzeby dziecka lub osoby starszej (wyżywienie, ubranie, higiena, ochrona, 

bezpieczeństwo, wychowanie, opieka lekarska) nie są zaspokajane przez osoby za to odpowiedzialne. 

Na podstawie „Niebieskich Kart-A” , które zgodnie z procedurą wpłynęły w 2016 roku do 

przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego- w 212 rodzinach zgłoszono problem przemocy. Należy 

wziąć pod uwagę, że w jednej rodzinie problem przemocy dotyczy zazwyczaj kilku osób oraz  występuje 

kilka form przemocy w jednym środowisku. 

W  rodzinach objętych procedurą „Niebieskiej Karty” dominuje przemoc psychiczna (tabela nr 5). 

Dotyczy aż 363 osób, w tym 30 osób niepełnosprawnych. Aż 60% osób doznających przemocy 

psychicznej to osoby w wieku produkcyjnym, a w drugiej kolejności osoby w wieku poprodukcyjnym 

19%. Jednym z najczęstszych przejawów przemocy psychicznej jest ograniczanie kontaktów- dotyczy 

20% wskazanej grupy. 

Przemoc fizyczna dotyczy 305 osób objętych procedurą, a w tym w 118 przypadkach jest związana 

 z uszkodzeniem ciała. W każdym przypadku przemocy fizycznej nieodłącznie towarzyszy przemoc 

psychiczna. Grupę zagrożoną najbardziej przemocą fizyczną są osoby w wieku produkcyjnym, czyli 

dotyczy przemocy wobec współmałżonka/partnera lub  

Przemoc ekonomiczna, dotyczy 14 osób wskazanej grupy. Często występowały problemy definicyjne w 

tym obszarze, jeszcze na etapie diagnozy. Najczęstsze przejawy przemocy ekonomicznej: 

 Przeszkadzanie partnerce/partnerowi w podjęciu pracy, aktywności zawodowej, 

 Spowodowanie, aby partnerka/partner prosili o pieniądze ( relacja zależności), rozliczali się 

 z każdego wydatku, wydzielanie pieniędzy. 
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 Zabranie partnerce/partnerowi kart kredytowych. 

 Zabranianie partnerce/partnerowi dostępu do rodzinnego konta lub wiedzy o nim. 

 Oskarżanie partnerki/partnera o ukrywanie pieniędzy. 

W przypadku przemocy ekonomicznej grupę dominującą stanowią osoby w wieku produkcyjnym 

 i poprodukcyjnym. Niepokojący jest fakt, iż w 2016 roku aż w 8 przypadkach odnotowano przemoc 

seksualną, gdzie w 1 przypadku dotyczyła osoby niepełnosprawnej. 

Przemoc w różnych formach występująca w pozostałych kategoriach wiekowych tj. małoletni, osoby  

w wieku poprodukcyjnym, a w tym osoby niepełnosprawne- są pomimo mniejszej skali ilościowej 

problemu najbardziej zagrożone. Zagrożenie życia i zdrowia wynika z relacji zależności od osoby, która 

powinna sprawować opiekę  ,a w rzeczywistości jest osobą stosującą przemoc. Ponadto dzieciom, 

osobom chorym, niepełnosprawnym, czy starszym- trudniej jest zwrócić się o pomoc, sygnalizować 

swoje cierpienie. Osoby te często są zaniedbywane, a nie uświadamiają sobie nawet, że jest to forma 

przemocy. Warto także zauważyć, że w 2016 roku po raz kolejny odnotowano zjawisko przemocy 

wobec małoletnich przebywających w pieczy zastępczej. W 2016 roku odnotowano 1 przypadek 

przemocy fizycznej i 1 psychicznej (wobec małoletnich przebywających w pieczy zastępczej). 

Planowanie przyszłych zadań zatem powinno uwzględniać działania profilaktyczne przeciwdziałaniu 

przemocy w pieczy zastępczej. 

TABELA NR 8 

 

Formy 

przemocy 

Kategorie osób doświadczających przemocy w rodzinie 

Liczba 

małoletnich 

Liczba osób  

w wieku 

produkcyjnym 

Liczba osób 

w wieku 

poprodukcyj

nym 

Ogółem 

liczba 

osób 

Liczba osób 

niepełno-

sprawnych 

Liczba 

małoletnich 

przebywających 

w pieczy 

zastępczej 

Fizyczna  

 

56 186 63 305 28 1 

 w tym:  

uszkodzenia 

ciała 

15 83 20 118 10 1 

Psychiczna  75 219 69 363 30 1 

 w tym: 

ograniczanie 

kontaktów 

12 54 9 75 4 1 

 

Ekonomiczna  

0 8 6 14 3 0 

 

Seksualna  

0 8 0 8 1 0 
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Analizując sytuację środowisk z problemem przemocy nie można pominąć struktury rodziny. Problem 

przemocy w Gorzowie Wlkp. najbardziej dotyczy rodzin z jednym dzieckiem oraz rodzin bezdzietnych, 

a najrzadziej występuje w rodzinach wielodzietnych. 

TABELA NR 9 

 

Struktura rodzin doświadczających przemocy w rodzinie 

Stan cywilny Bezdzietne  Z 1 

dzieckiem 

Z 2 dzieci Z 3 i więcej  

dzieci 

 

Ogółem 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

rodzin 

Liczba 

rodzin 

Rodzina pozostająca w 

związku małżeńskim  

32 32 20 8 92 

 Środowisko po 

rozwodzie 

13 7 7 2 29 

Rodzina pozostająca w 

związku partnerskim 

17 36 21 5 79 

 

Ogółem 

62 75 48 15 200 

 

Analizując sytuację ekonomiczną rodzin objętych procedurą „Niebieskiej Karty”, zauważalny jest fakt, 

że problem dotyczy w zdecydowanej większości środowisk z poza systemu pomocy społecznej (258 

rodzin), a tylko 62 rodziny są objęte pomocą społeczną ( liczba rodzin odnosi się do wszystkich rodzin 

objętych procedurą „Niebieskiej Karty” w 2016 roku, a nie tylko tych w których wszczęto procedurę 

 w 2016 roku). Zatem sytuacja ekonomiczna nie warunkuje wystąpienia problemu przemocy domowej. 

TABELA NR 10 

 

Sytuacja ekonomiczna środowiska doświadczającego przemocy w rodzinie 

Liczba środowisk korzystających ze świadczeń 

finansowych GCPR  

62 

Liczba środowisk nie korzystających  ze wsparcia 

finansowego GCPR 

258 
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Jak wynika z danych na 212 wszczętych procedur „Niebieskiej Karty”- 84 sprawy zostały przekazane 

Prokuraturze Rejonowej. Spośród 84 przekazanych spraw 10 zostało zakończonych postawieniem 

zarzutów wobec sprawców, a 28 było w trakcie postępowania wyjaśniającego. W 40 przypadkach 

sprawy zostały umorzone przez prokuraturę, co wcale nie oznacza ustania przemocy. Z pewnością jest 

to obszar do pracy członków Zespołu Interdyscyplinarnego. 

TABELA NR 11 

 
Postępowanie karne 

 

Liczba informacji przekazanych Prokuraturze 
Rejonowej, dotyczących podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa w wyniku przemocy w rodzinie 
 

84 

 w tym: 
Liczba spraw zakończonych postawieniem 
zarzutów wobec sprawców 

10 

Liczba spraw w trakcie postępowania 
wyjaśniającego 

28 

Liczba spraw umorzonych przez 
Prokuratora 

40 

 

Na 212 wszczętych procedur „Niebieskiej Karty” 90%  sprawców przemocy stanowią mężczyźni, a 10% 

kobiety.  Analizując kategorie wiekowe sprawców przemocy można stwierdzić, że problem dotyczy 

szczególnie osób między 31 a 50 rokiem życia. Ponadto znaczącą informacją jest występujący  

w niepokojącej skali problem alkoholowy u sprawców przemocy w rodzinie. Aż 30% sprawców było 

pod wpływem alkoholu w trakcie interwencji służb społecznych, a w stosunku do aż 26% 

zastosowano odizolowanie od ofiary przemocy. W stosunku do 55% wskazanej grupy sprawców 

występuje podejrzenie problemu alkoholowego. Natomiast tylko 22 sprawców miało dozór kuratora. 

Wniosek o dozór kuratora sądowego w stosunku do sprawcy przemocy był zwykle jednym z ustaleń 

członków grupy roboczej. 

TABELA NR 12 

 Liczba domniemanych sprawców przemocy 
odnotowanych w trakcie procedury „Niebieskiej Karty” 

Kobiety 
31 

Mężczyźni 
290 

Ogółem  321 

Małoletni  
4 
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18-30 
53 

31-40 
97 

41-50 
74 

51-60 
44 

Powyżej 60 r. ż.  
49 

Ogółem  321 

Będących pod wpływem alkoholu  
w trakcie interwencji służb społecznych 
 

96 

 w tym: wobec których 
zastosowano odizolowanie 
 od ofiary przemocy 
 

84 

W stosunku, co do których występuje 
podejrzenie problemu alkoholowego 
 

173 

W stosunku do których występuje 
podejrzenie odurzania się środkami 
psychotropowymi lub lekami 

36 

Posiadający dozór kuratora sądowego 
 
 

22 

 

Dominującymi działaniami wobec sprawców przemocy zawartymi w formularzu „Niebieska Karta-D” 

jako indywidualny plan pomocy stanowią skierowania do zajęć korekcyjno- edukacyjnych oraz 

na konsultacje psychologiczne, jak również uruchomienie instytucji zobowiązania do podjęcia leczenia 

odwykowego oraz konsultacje psychologiczne. 

W 2016 roku był zrealizowany przez SOW program korekcyjno- edukacyjny dla sprawców, co 

niewątpliwie stanowiło narzędzie pracy w grupie roboczej. Program był realizowany w formie 

indywidualnych konsultacji i spotkań. Z pewnością istnieje duża potrzeba zwiększenia liczby 

programów dla sprawców (dla grup wolnościowych) w skali roku. Plan pracy ze sprawcą stanowi 

kolejny bardzo ważny obszar do działań dla Zespołu Interdyscyplinarnego. Brakuje możliwości 

wskazania propozycji dla sprawcy, który podejmuje się współpracy. Zdecydowanie problem stanowi 

jednak brak gotowości (odmowa) sprawców przemocy do podejmowania działań i realizacji planu 

pomocy. Wynika to z braku uregulowań prawnych. Sprawca przemocy, który odmówi wzięcia udziału 

w programie nie ponosi z tego powodu żadnych konsekwencji. 

Sprawca przemocy domowej potrafi skutecznie skrywać swoje prawdziwe oblicze i manipulować nie 

tylko sowimi ofiarami, ale także otoczeniem, czy osobami próbującymi interweniować. Stosując 

naprzemiennie „kary” i „nagrody” wprowadza zamęt w myśleniu ofiar i świadków przemocy, utrudnia 

jednoznaczne rozpoznanie sytuacji. Uzurpuje sobie prawo do decydowania o wszystkich aspektach 
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życia małżeńskiego i rodzinnego, wymaga przy tym bezwzględnego posłuszeństwa. Izolując ofiarę od 

źródeł wsparcia społecznego przywiązuje ją i uzależnia od siebie. Bardzo ważnym problemem jest  

w większości sytuacji brak świadków przemocy w rodzinie. Sprawca skutecznie potrafi nakłonić ofiarę 

do milczenia, a jeśli ktoś się dowie albo domyśla i chce interweniować, zostaje skutecznie zastraszony. 

Sprawca wykorzystuje różne strategie do zmniejszenia wagi popełnianych czynów. 

TABELA NR 13 

INDYWIDUALNY PLAN PRACY Z DOMNIEMANYM SPRAWCĄ PRZEMOCY W RODZINIE 

Działania skierowane do osoby stosującej przemoc w rodzinie Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Skierowanie do zajęć korekcyjno-edukacyjnych  51 

Rozpoczęcie procedury zobowiązania do leczenia 

odwykowego 

62 

Inne, tj.: 

Pismo do MKRPA 

Ograniczenie pomocy finansowej 

Skierowanie na konsultacje psychiatryczne 

Skierowanie na konsultacje psychologiczne 

 

104 

3 

5 

8 

Zobowiązania jakie podjęła osoba, wobec której istnieje podejrzenie,  

że stosuje przemoc w rodzinie 

Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Zobowiązanie do uczestnictwa w programie korek.-eduk. 

 

Zobowiązanie do konsultacji psychiatrycznych 

Zobowiązanie do konsultacji psychologicznych 

Złożenie wniosku o lokal socjalny 

Uczestnictwo w terapii odwykowej 

 

41 

2 

9 

0 

36 

 

Na gotowość do podjęcia działań domniemanych sprawców przemocy duży wpływ ma sytuacja 

 na rynku pracy. 153 sprawców czyli 50 % wskazanej grupy pracuje zawodowo.  
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TABELA NR 14 

   
Sytuacja na rynku pracy 

 
Liczba domniemanych sprawców przemocy 

odnotowanych w trakcie procedury 
„Niebieskiej Karty” 

Osoba bierna zawodowo 
92 

Rencista  
18 

Emeryt 
40 

Pracuje: 

Działalność gospodarcza na własny 
rachunek 

7 

Praca najemna w 
firmie/[przedsiębiorstwie 

140 

Pracownik w sferze budżetowej 
6 

Ogółem  
303 

 

Według zebranych informacji ponad 83% domniemanych ofiar przemocy w trakcie procedury 

„Niebieskiej Karty” to kobiety, a 16% to mężczyźni. Dominującą kategorię wiekową osób 

doświadczających przemocy domowej to osoby w wieku powyżej 60 lat oraz osoby w wieku osoby  

w wieku 31-50 lat.  

Nieustannie pojawiającym się pytaniem jest: dlaczego ofiara pozostaje w związku przemocowym? 

Zazwyczaj, dlatego, że wierzy w tradycyjne wartości jak trwałość, miłość w małżeństwie. Często wierzy, 

że sprawca potrzebuje pomocy i czuje się zobowiązana do pomocy. Wierzy obietnicom 

partnera/partnerki, był to tzw. „ostatni raz” i teraz z pewnością się zmieni. Ofiara często jest 

przekonana, że jeśli odejdzie to partnerowi/partnerce wydarzy się coś strasznego. Osoby 

doświadczające przemocy często nie pracują zawodowo, zatem są zależne finansowo. W świadomości 

ofiar jest przekonanie, że nie ma miejsca, do którego mogłyby pójść. 

TABELA NR 15 

 Liczba domniemanych ofiar przemocy odnotowanych  
w trakcie procedury „Niebieskiej Karty” 

Kobiety 
317 

Mężczyźni 
62 

Ogółem  379 

Małoletni  
73 
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w tym:  
liczba dzieci przewiezionych 
do placówek lub rodzin 

3 

Liczba wniosków do Sądu  
o wgląd w sytuację rodziny 

10 

18-30 
42 

31-40 
67 

41-50 
67 

51-60 
52 

Powyżej 60 r. ż.  
78 

Ogółem  379 

 

Członkowie na posiedzeniu grupy roboczej ustalają indywidualny plan pomocy dla domniemanej ofiary 

przemocy w rodzinie zgodnie z kompetencjami reprezentowanego podmiotu. 

TABELA NR 16 

 

INDYWIDUALNY PLAN POMOCY DLA DOMNIEMANEJ OFIARY PRZEMOCY W RODZINIE 

-postanowienia grupy roboczej 

 

Zobowiązania ze strony przedstawicieli GCPR  

Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Cykliczne wizyty pracownika socjalnego w środowisku 

 

286 

Wskazanie możliwości skorzystania z pomocy: -

psychologicznej  

-prawnej 

-poradnictwa (medycznego, zawodowego, rodzinnego) 

282 

Skierowanie do SOW 

 

4 

Skierowanie do placówki opiekuńczo-wychowawczej 

wsparcia dziennego (świetlice, kluby) 

 

0 
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Inne, tj.: 

Zgłoszenie do prokuratury 

Pismo do MKRPA- podjęcie leczenia 

Zawarcie kontraktu socjalnego 

Przyspieszenie umieszczenia ofiary w DPS 

Współpraca z asystentem rodziny 

 

64 

86 

1 

0 

23 

Zobowiązania ze strony przedstawicieli MKRPA Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Skierowane do udziału w grupie wsparcia / 

samopomocowej / terapeutycznej 

27 

Rozpoczęcie procedury zobowiązania do leczenia 

odwykowego 

58 

Inne, tj.: 

Pismo do MONAR-u 

Skierowanie sprawy do biegłych sądowych 

Wniosek o przymusowe leczenie 

0 

 

31 

16 

Zobowiązania ze strony przedstawicieli Policji Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Systematyczne wizyty sprawdzające stan bezpieczeństwa  280 

Poinformowanie osoby o tym czym jest przemoc, wraz  

z  przedstawieniem aspektów odpowiedzialności karnej 

198 

Wszczęcie postępowania przygotowawczego 26 

Zobowiązania ze strony przedstawicieli oświaty Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną 51 

Objęcie rodziców pomocą psychologiczno-pedagogiczną 22 

Pomoc materialna  2 

Konsultacje w poradni psychologiczno-pedagogicznej 17 
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Inne, tj.: 

Organizacja przeniesienia małoletniego (ofiary) do szkoły z 

internatem 

1 

Zobowiązanie ze strony przedstawicieli ochrony zdrowia Liczba  środowisk  

objęta wsparciem 

 Skierowanie do lekarza rodzinnego lub specjalisty med. 7 

Pomoc w otrzymaniu zaświadczenia lekarskiego 

ustalającego przyczyny i rodzaj uszkodzeń ciała 

1 

Inne, tj.: monitoring pielęgniarki w miejscu zamieszkania 

ofiary 

 

10 

 

Obowiązkiem przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”, zgodnie z art.9d 

ust.3, jest współdziałanie z innymi podmiotami w oparciu o zasadę współpracy. Przedstawiciele tych 

podmiotów stanowią obligatoryjny skład grup roboczych powoływanych w celu rozwiązywania 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w danej rodzinie. 

TABELA NR 17 

 
  Sytuacja na rynku pracy 

 
Liczba domniemanych ofiar przemocy 
odnotowanych w trakcie procedury 

„Niebieskiej Karty” 

Osoba bezrobotna 
75 

Rencista  
19 

Emeryt 
67 

Uczy się 
55 

Dziecko pozostające pod opieką rodzica 
19 

Pracuje: 

Działalność gospodarcza na własny 
rachunek 

8 

Praca najemna w 
firmie/[przedsiębiorstwie 

111 

Pracownik w sferze budżetowej 
11 

Ogółem  
365 
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Analizując sytuację na rynku pracy domniemanych ofiar przemocy  należy zauważyć, że prawie 41% 

wskazanej grupy pracuje zawodowo. Zdecydowana większość wskazanej grupy 59% to osoby 

niepracujące zatem zależne (w tym osoby bezrobotne, renciści, emeryci, małoletni). 

5. Wnioski. 

 

 Obowiązkiem przedstawicieli podmiotów realizujących procedurę „Niebieskiej Karty”, zgodnie 

z art.9d ust.3, jest współdziałanie z innymi podmiotami w oparciu o zasadę współpracy. 

Zadania  w 2016 roku były realizowane przede wszystkim przez przedstawicieli GCPR i Policji. 

Efektywność realizowanych zadań wymaga pełnego zaangażowania wszystkich przedstawicieli 

podmiotów. 

 Zespół Interdyscyplinarny działający na terenie miasta Gorzowa Wlkp. określa strategię  

i zasady współpracy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a rozwiązywanie 

problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach 

odbywa się na posiedzeniach grup roboczych. 

 Występuje potrzeba zwiększenia liczby programów korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców 

przemocy w rodzinie i/lub wsparcia w postaci specjalistycznych konsultacji psychologicznych 

dla sprawców przemocy ( grupy wolnościowe). 

 Występuje potrzeba współpracy z sądem w zakresie wyroków i postanowień wobec sprawców 

przemocy- udział w programie korekcyjno- edukacyjnym powinien wynikać z postanowienia 

sądu. 

 Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie. 

W 2016 roku grupy robocze były organizowane przez pracowników socjalnych Działu Pomocy 

Środowiskowej co pozytywnie wpływa na organizację pracy. 

 Utworzenie Sekcji ds. przemocy pozytywnie wpłynęło na jakość świadczonej pomocy 

 i efektywność podejmowanych działań. 

 We wskazanej grupie sprawców przemocy w rodzinie występuje w niepokojącej skali problem 

alkoholowy. Aż 30% sprawców było pod wpływem alkoholu w trakcie interwencji służb 

społecznych, a w stosunku do 26% zastosowano odizolowanie od ofiary przemocy. W stosunku 

do 55% wskazanej grupy sprawców występuje podejrzenie problemu alkoholowego. Zatem 

istnieje potrzeba dokładnej analizy problemu w 2017 roku i zaplanowania działań. 

 Analizując środowiska mieszkańców Gorzowa Wlkp., w których występuje problem przemocy 

w rodzinie należy uwzględnić informację, że nie są to wyłącznie rodziny korzystające z pomocy 

społecznej. Coraz więcej „Niebieskich Kart- A” jest zakładanych w rodzinach dobrze 

sytuowanych, z pozoru dobrze funkcjonujących zawodowo i społecznie. Sprawcami przemocy 

domowej są osoby z różnych środowisk i grup zawodowych. W tych przypadkach pracownik 

socjalny nie posiada wiedzy na temat sytuacji w jakiej znajduje się rodzina. Zatem interwencja 

w obszarze przemocy musi opierać się na współpracy wielu podmiotów, a przede wszystkim: 

jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, policji, oświaty, służby zdrowia i Miejskiej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.   

 W zakresie współpracy GCPR i Policji odbywały się spotkania mające na celu efektywność 

podejmowanych działań.  Funkcjonuje fax dla policji w sytuacji zatrzymania sprawcy przemocy- 

interwencyjne podjęcie działań przez pracownika socjalnego. Jeśli interwencja policji 

 w związku z przemocą w rodzinie miała miejsce poza godzinami pracy pracownika socjalnego, 

KMP wysyła fax do przewodniczącej ZI. W rezultacie zgłoszenie jest przekazywane 
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pracownikowi socjalnemu (po kilku godzinach od interwencji), który ma możliwość podjęcia 

działań zgodnych z procedurą i kompetencjami. 

 W 2016 roku Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie w partnerstwie z Komendą Miejską Policji 

Wydziałem prewencji w Gorzowie Wlkp. realizowało projekt „Razem przeciwko przemocy 

 w rodzinie” w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek samorządu 

terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania w rodzinie”. Zadania  realizowane 

 w programie wyraźnie wskazują potrzebę działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie na terenie Gorzowa Wlkp. Dlatego Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie 

w 2017 roku złożyło kolejny projekt  w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie jednostek 

samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania w rodzinie” : „Dorastanie bez 

przemocy”. Pozyskanie środków zewnętrznych umożliwi poszerzenie oferty pomocowej 

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców miasta. 

 

 

Opracowała: 
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