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ul. Główna 37 

63 – 024 Krzykosy 

tel./fax. 61 285 15 35, kom. 697 800 433  

 
Załącznik nr 5 
do sprawozdania z działalności  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
w  Krzykosach za rok 2016 

 
 

Sprawozdanie 
z działalności  Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach 

za rok 2016 
 

I. Zadania Zespołów Interdyscyplinarnych wynikające 
z obowiązujących uregulowań prawnych 

 
1. Zespół Interdyscyplinarny w Krzykosach działa na podstawie: 

- Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
(t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1390) 

- Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie 
procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 
z 2011r., Nr 209, poz. 1245) 

- Uchwały Nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Krzykosy z dnia 29 października 
2014r. w sprawie trybu i sposobu powołania i odwoływania członków Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krzykosach oraz szczegółowych warunków jego 
funkcjonowania 
 - Zarządzenia nr 213/2014 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 08 lipca 2014 
w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach 
zmienionego  
 - Zarządzeniem nr 45/2015 Wójta Gminy Krzykosy z dnia 01 lipca 2015r.  
w sprawie zmiany Zarządzenia powołania Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Krzykosach 
 
2. Zgodnie z art. 9b Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach sprowadza 
się do: 
2.1  realizacji działań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania 
Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2019 uchwalonego 
Uchwałą Nr XIII/80/2015 Rady Gminy Krzykosy z dnia 17 grudnia 2015 roku 
2.2  integrowania i koordynowania działań członków Zespołu Interdyscyplinarnego 
w Krzykosach oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie, 
w szczególności poprzez: 



 - 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 
udzielenia pomocy w środowisku lokalnym, 
 - inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 
 
3. W ramach Zespołu Interdyscyplinarnego Przewodniczący lub jego zastępca 
powołuje także grupy robocze.  
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, 
 - dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których 
dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań 
  

II. Działalność Zespołu Interdyscyplinarnego w Krzykosach  
 

1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Krzykosy oraz Zarządzeniami Wójta Gminy 
Krzykosy wskazanymi w pkt. I.1 na dzień 31.12.2016r. w skład Zespołu 
Interdyscyplinarnego w Krzykosach wchodzili przedstawiciele: 
 
1.1 Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach, w osobie: 
- p. Bogumiły Kosmowskiej - Jerzyniak 
- p. Teresy Marszałkowskiej 
 
1.2 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Krzykosach, w osobie: 
- p. Katarzyny Kasperskiej 
 
1.3 Policji, w osobie: 
- asp. szt. p. Arkadiusza Kąsowskiego 
 
1.4 szkół prowadzonych przez Gminę Krzykosy, w osobie: 
- p. Michała Jankowiaka 
 
1.5 ochrony zdrowia, w osobie: 
- p. Wioletty Wilk 
 
1.6 kuratora sądowego w Środzie Wlkp., w osobie:  
- p. Renaty Lepczyńskiej 

 
Kadencja Zespołu trwa 5 lat. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

22..  PPrroocceedduurraa  NNiieebbiieesskkiiee  KKaarrttyy  
 

W okresie sprawozdawczym realizowano pracę z 19 rodzinami objętymi 
procedurą Niebieskiej Karty ( z czego: 9 Niebieskich Kart wpłynęło w 2016 roku) – 
szczegółowa analiza w poniższej tabeli  

 
 

1. Liczba Niebieskich Kart, które wpłynęły do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w Krzykosach  w okresie 

sprawozdawczym 

9 

w tym: 

 - założonych przez przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji  
w Środzie Wlkp. 

5 

 - założonych przez OPS 2 

 - założonych przez pracownika PCPR w Środzie Wlkp. 1 

2.  Liczba Niebieskich Kart – praca z rodzinami kontynuowana w 

2016 roku 
12 

3.  Liczba Niebieskich Kart zakończonych protokołem zamknięcia 

w okresie sprawozdawczym 
13 

z powodu: 

 wyrok pozbawienia wolności dla sprawcy 0 

 brak zasadności podejmowania działań 9 

 ustanie przemocy w rodzinie i uzasadnione przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie 

4 

4.  Liczba rodzin, z którymi prowadzona jest praca socjalna pomimo 

zamknięcia procedury 
4 

5.  Liczba rodzin, z którymi prowadzona jest praca socjalna  

w związku z podejrzeniem występowania przemocy w rodzinie – 

działania profilaktyczne pracowników OPS 

0 

 
 

 
 
 
 
 
 



33..  ZZeessppóółł  IInntteerrddyyssccyypplliinnaarrnnyy//GGrruuppyy  RRoobboocczzee  
 

W okresie sprawozdawczym odbyły się 4 spotkania Zespołu 
Interdyscyplinarnego oraz 58 spotkania grup roboczych.  

Na spotkaniu Zespołu analizowano bieżącą działalność ZI, a także 
przedstawiano pokrótce prace grup roboczych.  

Na spotkaniach grup roboczych natomiast diagnozowano sytuację rodzin, 
opracowywano indywidualne plany pomocy dla osób co do których istnieje 

podejrzenie, że są dotknięte przemocą w rodzinie zawierający plan działań 
pomocowych,  analizowano także postępy w ich realizacji oraz uzgadniano dalsze 
działania członków grupy. Ponadto, podczas spotkań z osobą, co do której 
istnieje podejrzenie, że jest sprawcą przemocy członkowie grup roboczych 
przekazywali informację o konsekwencjach popełnianych czynów, motywowali 
do udziału w programach korekcyjno – edukacyjnych oraz przeprowadzali 
rozmowy na temat nadużywania alkoholu czy innych środków odurzających.  

Trudność w pracy grup roboczych związana jest z brakiem współpracy stron 
w podejmowaniu działań – w szczególności osób, co do których istnieje 
podejrzenie, że są sprawcami przemocy. Brak tej współpracy widoczny jest już w 
niskiej frekwencji na grupach, który szczegółowo obrazuje poniższa tabela. 

 
  

liczba osób 
zaproszonych  

2015 

liczba osób 
biorących udział 

w spotkaniu 
grupy roboczej 

2015 

 
liczba osób zaproszonych 2016 

liczba osób  
biorących 

udział 
w spotkaniu 

grupy roboczej 
2016 

 
Osoby doznające 
przemocy 
 

12 

 
12 

 
17  

(dwie osoby małoletnie nie zostały 
zaproszone na grupę)  

13 

 
Osoby podejrzane o 
stosowanie 
przemocy 
 

12 

 
10 

 
19 11 

 

 
 

3.1. Działania Zespołu Interdyscyplinarnego wpisujące się w Gminny Program 
Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 
2016 – 2019 
 

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego członkowie zespołu wzięli 
udział w szkoleniu pn. „Droga do trzeźwości – motywacja własna albo 
przymus” zrealizowanego przez Fundację ETOH 

 
 
 
 



III. Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 
W budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej w Krzykosach przy którym działa 

Zespół Interdyscyplinarny w Krzykosach zabezpieczono kwotę 3 500,00 zł. 
Poniesione wydatki wyniosły 3 436,62 zł. 

 
 Szczegółowy plan budżetu oraz wydatków przedstawia poniższa tabela. 
 
 

Klasyfikacja 
budżetowa 

 
plan wydatki 

85205 Zadania w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie 

3 500,00 3 436,62 

4210 zakup materiałów 3 040,00 2 979,24 
w tym Niebieska Karta - druki 0 

4300 usługi 460,00 457,38 
4700 szkolenia 0,00 0,00 

 
 

 


