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Przedkładam sprawozdanie za rok 2018 z działalności Gminnego Zespołu
Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Łukta
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (ustawa z dnia
29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (jednolity tekst Dz.U. z 2015r.
poz. 1390 ze zmianami) – Wójt Gminy Łukta Zarządzeniem nr 3/2015 z dnia 05.02.2015r.
powołał do działań zmieniony skład Zespółu Interdyscyplinarnego dla Gminy Łukta.
W skład Zespołu wchodzi 8 przedstawicieli instytucji działających w obszarze
przeciwdziałania przemocy tj. dwóch przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łukcie, przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów
Alkoholowych, przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Ostródzie, dwóch
przedstawicieli Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Łukcie, pielęgniarka środowiskowa
oraz kurator zawodowy Sądu Rodzinnego i Nieletnich w Ostródzie. Zespół działa na
podstawie porozumień zawartych pomiędzy Wójtem Gminy Łukta, a podmiotami
wymienionymi wyżej.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny spotyka się nie rzadziej jak raz na trzy miesiące. W
roku 2018 odbyło się 5 posiedzeń Zespołu.
Zespół Interdyscyplinarny tworzy grupy robocze w celu rozwiązania problemów
związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. Skład
osób uczestniczących w pracach grupy roboczej uzależniony jest od rodzaju problemu oraz
kompetencji i możliwości pomocowych poszczególnych służb i instytucji

W okresie od

01.01.2018r. do 31.12.2018r. zostało utworzonych 16 grup roboczych, które odbyły 66
posiedzeń. Pomocą grup roboczych objęto 16 rodzin
W roku 2018 prowadzono 16 procedur Niebieskiej Karty do 18 założonych

Niebieskich Kart (w przypadku dwóch rodzin zostały założone 2 Niebieskie Karty, do
których prowadzona była jedna procedura), w tym:
a) założonych w roku 2017 - 10 Niebieskich Kart (w tym 6 założonych przez funkcjonariusza
Policji i 4 przez pracownika socjalnego GOPS Łukta)

b) założonych w roku 2018 - 8 Niebieskich Kart (w tym 8 założonych przez
funkcjonariusza Policji)
W roku 2018 zakończono procedurę Niebieskiej Karty w 13 rodzinach, w tym
a) z uwagi na ustanie przemocy – 13 rodzin
b) brak zasadności podejmowanych działań- 0

Działania prowadzone przez Zespół Interdyscyplinarny oraz grupy
robocze w 2018 roku.
1. Wobec 1 osoby stosującej przemoc Prokuratura wszczęła dochodzenie z art.207 Kodeksu
Karnego i art. 190a § 1 Kodeksu Karnego. Wobec której wydano zakaz zbliżania się do rodziny,
zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W toku
postepowania sądowego skierowano na zamkniętą obserwację psychiatryczną. Ostatecznie
został wydany wyrok pozbawienia wolności z przymusowym pobytem w zamkniętym oddziale
psychiatrycznym.
2. Wobec 1 osoby stosującej przemoc Prokuratura wszczęła dochodzenie z art.207 Kodeksu
Karnego – nie jest znane zakończenie sprawy ponieważ rodzina nie przebywa na terenie gminy
Łukta
3. Wobec 1 osoby stosującej przemoc wobec dziecka Prokuratura wszczęła dochodzenie z art. 199
Kodeksu Karnego- rozstrzygnięcie sądowe jest w toku postępowania
4. Umieszczenie osoby doznającej przemocy w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Ofiar
Przemocy w Olsztynie – 1 osoba dorosła
5. Umieszczenie dziecka doznającego przemocy w rodzinie zastepczej spokrewnionej do czasu
rozstrzygnięcia sytuacji rodzinnej
6. Proponowanie osobom stosującym przemoc udział w zajęciach korekcyjno edukacyjnych dla 8
osób - żadna z osób nie wyraziła zgody.
7. Wezwanie na posiedzenie Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowch,
zobowiązanie do utrzymania abstynencji – 4 osoby
8. Skierowanie do psychologa 6 osób ( jedna z osób nie zgłosiła się na spotkanie)
9. Prowadzony jest monitoring sytuacji rodzinnej przez pracowników socjalnych, funkcjonariuszy
policji, a także jeśli jest potrzeba przez pedagoga szkolnego i pielęgniarkę środowiskową.

Monitoring jest stałym elementem działań i dotyczy wszystkich rodzin gdzie jest prowadzona
procedura Niebieskiej Karty.
10. Udzielono pomocy materialnej dla 9 rodzin ( w formie zasiłku stałego - 1 rodzina, zasiłku
okresowego- 8 rodzin, zasiłków celowych z przeznaczeniem: na leki (3 rodziny), remont
mieszkania (2 rodziny), wyrobienie dowodu osobistego (1 rodzina), zasiłek celowy za zakup
„posiłku”- (7 rodzin) oraz dożywiania dzieci w szkole – 4 rodziny (12 dzieci).
11. Skierowanie 2 dzieci (1 rodzina) na kolonie letnią, finansowaną przez Warmińsko- Mazurskie
Kuratorium Oświaty
12. Sporządzanie wymaganych sprawozdań, w tym rocznego sprawozdania do Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Szkolenia
Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych w 2018 roku uczestniczyli w
następujących szkoleniach i konferencjach dotyczących obszaru przeciwdziałania przemocy w
rodzinie:
•

„Emocje i komunikacja w bliskich relacjach w obliczu specyficznych wyzwań
cywilizacyjnych” – 2 osoby

•

„Aspekty prawne pracy Zespołów Interdyscyplinarnych” – 1 osoba

Promocje, kampanie:
1. Zorganizowanie kolejnej kampanii „Biała wstążka” w ramach której:
•

W dniu 04 grudnia 2018r. zorganizowano dzień „Otwartych dni” w ramach którego
osoby pokrzywdzone mogły uzyskać wsparcie oraz kompleksowe informacje w
zakresie min. praw przysługujących osobom doświadczającym przemocy, możliwości
uzyskania form specjalistycznej pomocy w lokalnych instytucjach. Dyżur prowadzony
był w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łukcie.

•

W dniu 04 grudnia 2018r. prowadzona była akcja przypinania przez mężczyzn białej
wstążki. Noszenie białej wstążki ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy
stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem
noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na
temat przemocy wobec kobiet.

•

W dniu 04 grudnia 2018r. odbyła się projekcja filmu „Wieczne dziecko” dla uczniów
KL. VIII i III Gimnazjum ZSP Łukta

2. Na terenie Gminy prowadzona jest dystrybucja ulotek i informacji (na stronie BIP i tablicy
ogłoszeń GOPS) na temat przemocy, jej skutków, możliwości uzyskania pomocy.
3. Na posiedzeniu grup roboczych w przypadku nowych procedur osobom doznającym przemocy
przekazywany jest osobisty plan bezpieczeństwa, Niebieska Karta-B (pouczenie dla osób
dotkniętych przemocą w rodzinie), a także przekazywana jest dla osób stosujących przemoc „Karta
Informacyjna” opracowana przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Ministerstwo Rodziny, Pracy i
Polityki Społecznej.

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Urszula Mironowicz

