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Skład Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania  

Przemocy w Rodzinie w Bytomiu
1
  

 

 

Marta Szmelcer 

przewodnicząca   

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 

Jolanta Rogulska 

zastępczyni przewodniczącej 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki 

Szpital Specjalistyczny Nr 4 w Bytomiu 

Sylwia Cieślik 

sekretarz 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu 

Anna Lenkiewicz Komenda Miejska Policji w Bytomiu 

Beata Klocek Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

w Bytomiu 

Judyta Fritsch-Orszulak Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

w Bytomiu 

Agata Kulawik Prokuratura Rejonowa w Bytomiu 

Robert Czajkowski Sąd Rejonowy w Bytomiu 

Krystyna Kowalska Sąd Rejonowy w Bytomiu 

Joanna Berek Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bytomiu 

Aneta Wąsek Szpital Specjalistyczny nr 1 w Bytomiu 

Dorota Siebiata-Tomczyk Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu 

Kornelia Ziętek Śląski Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności 

Dzieci „Szansa” w Bytomiu 

Magdalena Jasek Profilaktyczno-Terapeutyczna Świetlica Środowiskowa im. 

św. Elżbiety w Bytomiu 

Katarzyna Musialik Środowiskowa Świetlica Profilaktyczno-Wychowawcza 

„Promyk św. Brata Alberta” w Bytomiu 

                                                 
1
 Stan zgodny z zarządzeniem nr 351 Prezydenta Bytomia z 08 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 

jednolitego zarządzenia nr 330 Prezydenta Bytomia a dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu. 
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Sprawozdanie z działań Zespołu Interdyscyplinarnego ds.  

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu za rok 2014 r. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu 

działa na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz. U. 2005 r. nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz uchwały nr X/144/11 Rady Miasta 

w Bytomiu z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania 

członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 

szczegółowych warunków jego funkcjonowania z późn. zm. oraz zarządzenia nr 351 

Prezydenta Bytomia z 08 sierpnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia 

nr 330 Prezydenta Bytomia z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu 

zwany dalej „Zespołem” rozpoczął swoją działalność w dniu 5 września 2011 r. Członkowie 

Zespołu dokonali w tym dniu wyboru przewodniczącej – pani Marty Szmelcer, zastępcy 

przewodniczącej – pani Agnieszki Cabak oraz sekretarza – pani Sylwii Cieślik. W czerwcu 

2013 r. została dokonana zmiana zastępcy przewodniczącej. Członkowie Zespołu powierzyli 

funkcję zastępcy pani Jolancie Rogulskiej.  

Działalność Zespołu w okresie objętym sprawozdaniem, zostanie przedstawiona 

w niniejszym dokumencie w następujących obszarach 

1. Posiedzenia Zespołu  

2. Realizacja procedury „Niebieskie Karty” na terenie Bytomia w 2014 r. 

3. Opracowanie i realizacja projektu Wsparcie dla bytomskich rodzin 

4. Działalność szkoleniowa i informacyjna  

5. Współpraca regionalna oraz w ramach Zespołu Monitorującego na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  

6. Podjęte działania na rzecz podnoszenia kwalifikacji członków Zespołu 

Podsumowanie i Wnioski 
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1. POSIEDZENIA ZESPOŁU 

W minionym roku członkowie Zespołu systematycznie brali udział w posiedzeniach, 

na których omawiano realizację procedury „Niebieskie Karty” na terenie Bytomia oraz 

realizację Bytomskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020. 

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego w roku 2014 odbyły się w następujących dniach: 

15 stycznia, 21 lutego, 11 kwietnia, 16 maja, 15 września, 22 października, 3 grudnia. 

W posiedzeniach Zespołu regularnie uczestniczą następujący przedstawiciele 

reprezentujący bytomskie instytucje tj.: Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Komendę 

Miejską Policji, Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 

nr 4, Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Środowiskową Świetlicę 

Profilaktyczno-Wychowawczą „Promyk św. Brata Alberta” w Bytomiu, Sąd Rejonowy 

w Bytomiu – kurator ds. karnych, Towarzystwo Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, 

Szpitala Specjalistycznego nr 1 w Bytomiu, Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Bytomiu, 

Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom. Natomiast 

przedstawiciele Profilaktyczno-Terapeutycznej Świetlicy Środowiskowej im. św. Elżbiety, 

Sądu Rejonowego – kurator ds. rodzinnych i nieletnich oraz Prokuratury Rejonowej 

w Bytomiu byli nieobecni podczas trzech posiedzeń. 

Zespół podejmował działania mające na celu integrowanie i koordynowanie 

bytomskiego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym budowanie współpracy 

pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za realizację zadań z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w Bytomiu.  

W 2014 roku zostało wyłonionych 10 pracowników socjalnych koordynujących pracę 

grup roboczych przy 10 Terenowych Punktach Pomocy Środowiskowej. W opinii członków 

Zespołu niewątpliwie ustalenie stałych pracowników koordynujących działania powinno 

wpłynąć na poprawę jakości pracy grup roboczych oraz podniesienie poziomu udzielanej 

pomocy osobom uwikłanym w przemoc. 

Ponadto rozpoczęto pracę w celu usprawnienia przepływu dokumentacji nad zmianą 

regulaminu organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie i szczegółowego zakresu prac Zespołu w tym zadań przewodniczącego, 

sekretarza oraz regulaminu funkcjonowania grup roboczych.  
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2. REALIZACJA PROCEDURY „NIEBIESKIE KARTY” NA TERENIE BYTOMIA 

W 2014 R.  

Od 2 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. do przewodniczącej Zespołu wpłynęło 294 

formularzy „Niebieska Karta – A”, sporządzonych przez przedstawicieli następujących 

uprawnionych podmiotów (Tabela 1). 

Tabela 1. 

Liczba „Niebieskich Kart” sporządzonych w 2014 r. 

Podmioty uprawnione do zakładania „Niebieskich Kart” 

Liczba 

„Niebieskich Kart” 

Policja  179 

Jednostki organizacyjne pomocy społecznej: 

w tym: 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie  

2) Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom 

78 

45 

33 

jednostki oświaty  27 

jednostki ochrony zdrowia  5 

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  5 

Razem 294 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie rejestru wpływu „Niebieskich Kart” 

w roku 2014 

Z analizy dokumentacji wynika, że w roku sprawozdawczym wpłynęły formularze 

„Niebieska Karta – A” dotyczące rodzin objętych już wcześniej procedurą „Niebieskie 

Karty”, w tym od 2012 – 1 przypadek, od 2013 – 11, oraz 17 spraw prowadzonych od 2014 r. 

Ponadto 3 sprawy zostały przekazane przez inne zespoły, w związku ze zmianą zamieszkania 

osób wobec których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty”.  

W 2014 roku pracowało 538 grup roboczych zajmujących się pomocą rodzinom 

uwikłanym przemocą w rodzinie. W tym, Zespół powołał nowych 268 grup roboczych, 

których zadaniem było rozwiązywanie problemów związanych z występowaniem przemocy 

w rodzinie w indywidualnych przypadkach.  

Powołane grupy robocze w 2014 r. miały 1572 spotkania, których celem było m. in. 

diagnozowanie sytuacji rodziny oraz ustalenie planu pomocy osobom doświadczającym 

przemocy.  

Jednocześnie na dzień 31 grudnia 2014 r. łącznie 214 grup roboczych podjęło decyzję 

o zakończeniu procedury „Niebieskie Karty” w tym, z uwagi na ustanie przemocy w rodzinie 
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oraz zrealizowanie indywidualnego planu pomocy w 172 przypadkach, natomiast z uwagi na 

brak zasadności do podejmowania działań wobec rodziny w 42 przypadkach. 

Problem nadużywania alkoholu w rodzinach objętych procedurą „Niebieskie Karty” 

Jednym z niepokojących problemów jest nadużywanie alkoholu przez osoby stosujące 

przemoc w rodzinie (Tabela 2). 

Tabela 2. 

Współwystępowanie problemu nadużywania alkoholu z przemocą w rodzinie w 2014 r. 

Liczba „Niebieskich Kart”, gdzie wskazano nadużywanie alkoholu 184 

Liczba „Niebieskich Kart”, gdzie nie zgłoszono problemu nadużywania alkoholu 110 

Łączna liczba sporządzonych „Niebieskich Kart”  294 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie rejestru wpływu Niebieskich Kart 

w roku 2014 

Z analizy danych wynika, że w 62,6 % osób wskazanych jako stosujące przemoc 

wobec najbliższych nadużywa alkoholu.   

Występowanie przemocy domowej w rodzinach z dziećmi 

Jak wynika z analizy dokumentacji, zjawisko przemocy szczególnie dotyczy rodzin, 

w których dzieci są świadkami przemocy bądź jej ofiarami (Tabela 3). 

Tabela 3. 

Występowanie problemu przemocy w rodzinach z dziećmi w 2014 r. 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” w rodzinach z dziećmi, które są 

świadkami przemocy w rodzinie. 140 

Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” dotycząca rodzin bez dzieci 154 

Łączna liczba sporządzonych „Niebieskich Kart” 294 

Źródło: Opracowanie własne Zespołu Interdyscyplinarnego na podstawie rejestru wpływu „Niebieskich Kart” 

w roku 2014 

Z analizy danych wynika, że w 47,6 %  rodzinach dzieci są świadkami przemocy. 

Ponadto z analizy danych zawartych w formularzach „Niebieskie Karty” wynika, że 

przemocy domowej w 56 przypadkach dzieci zostały wskazane jako doświadczające 

przemocy. W roku sprawozdawczym pracownicy socjalni odebrali pięcioro dzieci z rodziny 

na podstawie art. 12a ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzin w sytuacji 

bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie. 
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3. OPRACOWANIE I REALIZACJA PROJEKTU: Wsparcie dla bytomskich rodzin 

Zespół przygotował konkursowy projekt mający na celu uzyskanie dofinansowania na 

realizację zadania publicznego w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Przygotowany projekt Wsparcie dla bytomskich rodzin był skierowany do rodzin 

borykających się z trudnościami opiekuńczo-wychowawczymi, objętych wsparciem i pomocą 

przez asystentów rodziny. Odbiorcami projektu byli również mieszkańcy Bytomia.  

Projekt Wsparcie dla bytomskich rodzin wpisywał się w realizację I Celu szczegółowego 

Programu Osłonowego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pn. Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Działania przeprowadzone w ramach projektu były zgodne z Bytomskim Programem 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2014 – 

2020.  

Projekt został przygotowany we współpracy z przedstawicielami bytomskich 

instytucji tj.: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

oraz Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom oraz Towarzystwa 

Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”. Projekt Wsparcie dla bytomskich rodzin uzyskał 

dofinansowanie w wysokości 50 000 zł w ramach programu osłonowego WSPIERANIE 

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU 

PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki 

Społecznej. 

Zgodnie z założeniami uczestnicy projektu – rodzice wzięli udział w cyklu 

6 warsztatów, których celem było m.in. nabycie wiedzy o prawidłowym pełnieniu ról 

rodzicielskich, podniesienie kompetencji rodzicielskich oraz radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami. Do udziału w projekcie zostało zakwalifikowanych 64 rodziców objętych 

wsparciem i pomocą asystenta rodziny. 

Natomiast zajęcia ukończyło 37 rodziców, którzy otrzymali dyplomy. Uczestnicy projektu 

wraz z dziećmi wzięli udział w dwóch wyjazdach edukacyjno-integracyjnych do Zabytkowej 

Kopalni Srebra i Sztolni „Czarnego Pstrąga” w Tarnowskich Górach oraz Muzeum Chleba 

w Radzionkowie. 

Łącznie w wyjazdach udział wzięło 135 osób (rodziców wraz z dziećmi). 

Realizacja kampanii informacyjnej miała na celu podniesienie wiedzy i świadomości 

wśród bytomskich rodziców na temat prawidłowych, pozbawionych przemocy metod 

wychowawczych. Wydane materiały edukacyjne w cyklu Dekalog Rodzica zawierały treści 
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tj.: 10 powodów, by nie bić dzieci, 10 kroków by stać się lepszym rodzicem oraz Apel Dziecka. 

Ponadto wydano Poradnik dla rodzica oraz ulotkę. Materiały zawierały treści edukacyjne 

oraz informacje o bytomskich instytucjach oferujących pomoc i wsparcie.  

Założonym celem projektu Wsparcie dla bytomskich rodzin była poprawa sytuacji rodzin 

zagrożonych zjawiskiem przemocy w rodzinie poprzez podnoszenie poziomu wiedzy 

i świadomości. Podczas trwania projektu przygotowano i rozpoczęto rozpowszechnianie: 

- 1000 plakatów (format B1), 

- 10 000 ulotek (A4 składana do DL), 

- 2 000 materiałów informacyjnych  Poradnik dla rodzica. 

Materiały informacyjne w formie ogłoszenia zostały opublikowane w trzech cotygodniowych 

edycjach „Życie Bytomskie” oraz „Dziennik Zachodni” – dodatek bytomski.  
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4. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOWA I INFORMACYJNA  

W 2014 roku członkowie Zespołu prowadzili działalność szkoleniową przeprowadzając: 

- 15 stycznia posiedzenie Zespołu na terenie Szpitala Specjalistycznego nr 2 

w Bytomiu, podczas spotkania omówiono problematykę reagowania na krzywdzenie 

dziecka oraz realizację przez pracowników ochrony zdrowia procedury „Niebieskie 

karty”. 

- 16 kwietnia przewodnicząca Zespołu oraz specjalistka z Centrum Interwencji 

Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom pani Beata Klocek przeprowadziły 

szkolenie dla personelu medycznego ze Szpitala Specjalistycznego nr 2 dotyczące 

realizacji procedury ,,Niebieskie Karty‘’ oraz podstawowych zasad kontaktu 

z osobami doświadczającymi przemocy. 

- 17 lipca przewodnicząca podczas rozmowy z Panem Arturem Otto prokuratorem 

rejonowym poruszyła kwestie kierowania osób stosujących przemoc, wobec których 

jest kierowany akt oskarżenia do udziału w programie korekcyjno-edukacyjnym. 

- 16 września oraz 8 października przewodnicząca zorganizowała spotkania, w którym 

wzięły udział przedstawicielki Ośrodka Pomocy Osobom Pokrzywdzonym 

Przestępstwem pani Magdalena Fornal – koordynatorka projektu oraz pani Michalina 

Knopp – pracownik pierwszego kontaktu oraz pracownicy socjalnych koordynujący 

procedurę „Niebieskie Karty”. Podczas spotkań ustalone zostały zasady 

współdziałania pomiędzy Ośrodkiem a grupami roboczymi na rzecz pomocy osobom 

pokrzywdzonym. 

- 20 października przewodnicząca wzięła udział w spotkaniu z pedagogami szkolnymi, 

podczas którego przypomniane zostały zasady realizacji procedury „Niebieskie Karty” 

oraz współpracy w ramach grup roboczych. 

- 3 listopada odbyło się spotkanie warsztatowe dla pracowników socjalnych ze 

specjalistą Centrum Interwencji i Przeciwdziałania Uzależnieniom panią Beatą 

Klocek, dotyczące rodzajów zachowań agresywnych oraz nawiązywania kontaktu 

z osobą stosującą przemoc oraz z osobą doświadczającą przemocy. 

- 21 listopada zostało zorganizowane szkolenie pn. Prawne Aspekty Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, które zostało dofinansowane ze środków pozyskanych 

w ramach realizacji ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
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i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznaczonych na realizację Miejskiego Programu 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Innych Patologii 

Społecznych w Bytomiu na 2014 rok, skierowanego do przedstawicieli bytomskich 

służb: Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Sądu Rejonowego, 

Prokuratury Rejonowej, Komendy Miejskiej Policji. Szkolenie prowadził pan 

Jarosław Polanowski.  

- 4 grudnia odbył się warsztat dla pracowników socjalnych dotyczący działań na rzecz 

dziecka krzywdzonego. Zajęcia prowadziły: pani Joanna Berek z Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej oraz pani Kornelia Ziętek z Towarzystwa Rozwijania 

Aktywności Dzieci „Szansa”. 

Przewodnicząca bierze udział: 

- w cotygodniowych spotkaniach z udziałem Pani Zastępcy Prezydenta Anety Latacz, 

których celem jest monitorowanie sytuacji zjawiska przemocy na terenie miasta oraz 

współpracy instytucjonalnej; 

- od 11 czerwca 2014 roku przewodnicząca bierze udział w posiedzeniach Komisji 

Bezpieczeństwa i Porządku. 

W 2014 roku w była kontynuowana współpraca z Bytomską Szkołą Świadomego 

Rodzicielstwa. Przewodnicząca przeprowadziła cykliczne zajęcia profilaktyczne pn. Jak 

być dobrym rodzicem. Jak wychować szczęśliwe dziecko, które umożliwiają przyjrzenia się 

własnym doświadczeniom i wspomnieniom z dzieciństwa oraz pozwalają na zastanowienie 

się nad rolą matki i ojca. 

Ponadto członkowie Zespołu w ramach swoich obowiązków zawodowych przeprowadzali 

spotkania szkoleniowe następujących przedstawicieli bytomskich służb: pracowników 

socjalnych, kuratorów sądowych (ds. rodzinnych i nieletnich), kierowników rewirów 

dzielnicowych z pięciu bytomskich Komisariatów Policji oraz funkcjonariuszy policji 

z ogniwa patrolowo-interwencyjnego. Celem tych spotkań było usprawnienie współpracy 

pomiędzy członkami grup roboczych, przypomnienie zasad realizacji procedury Niebieskie 

Karty (w tym kierowania wniosków do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w sprawie sądowego zobowiązania osób nadużywających alkoholu do 

podjęcia leczenia odwykowego, motywowania osób stosujących przemoc do udziału 

w programie korekcyjno-edukacyjnym). Podczas spotkań omówiono również podstawy 

pracy z członkami rodziny, a zwłaszcza dotyczące nawiązywania pierwszego kontaktu 

z ofiarą oraz sprawcą. 
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5. WSPÓŁPRACA REGIONALNA ORAZ DZIAŁALNOŚĆ W RAMACH ZESPOŁU 

MONITORUJĄCEGO DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE  

W 2014 r. przewodnicząca kontynuowała współpracę w ramach Regionalnej Śląskiej Koalicji 

na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
2
, biorąc udział w spotkaniach 

zmierzających do wymiany dobrych praktyk oraz wzmocnienia współpracy pomiędzy 

służbami w tym Śląską Komendę Policji, realizującymi zadania z zakresu przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie w województwie śląskim.  

W pierwszym kwartale 2014 roku przewodnicząca uczestniczyła w przygotowaniach 

I Kongresu Kobiet Województwa Śląskiego, który odbył się 15 marca w Katowicach. 

Podczas kongresu pani Marta Szmelcer prowadziła panel dotyczący problemu przemocy 

w rodzinie. 

Przewodnicząca uczestniczyła w następujących konferencjach dotyczących przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie: 

- Współpraca jednostek pomocy społecznej z Policją w obszarze przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie – modelowe kierunki działań, nowe narzędzia, przykłady 

dobrych praktyk, konferencja organizowana przez Śląski Urząd Wojewódzki oraz 

Komendę Wojewódzką Policji w Katowicach (21 maja); 

- XVIII Ogólnopolska konferencja przeciw przemocy w rodzinie organizowana przez 

Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krakowie (26 – 28 

maja). 

Przewodnicząca Zespołu w kwietniu 2014 r. została powołana, jako przedstawiciel jednostki 

samorządu terytorialnego, do Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie. W związku pracami w ramach Zespołu Monitorującego, przewodnicząca 

przygotowała propozycję zmian do „Wytycznych ministra właściwego do spraw 

zabezpieczenia społecznego z dnia 17 października 2014 r. do szkoleń z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie na lata 2014 – 2015” oraz nowelizacji ustawy 

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. 

                                                 
2
 W 2011 roku została zawiązana Regionalna Śląskiej Koalicji na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

w której skład weszli przewodniczący zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinnie z terenu województwa śląskiego. Głównym celem Koalicji jest poprawa skuteczności działania 

instytucji zajmujących się pomocą osobom uwikłanym w przemoc. Działania Koalicji pozwalają na 

upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń związanych z przemocą w rodzinie oraz promują dobre praktyki 

i wymianę doświadczeń w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Koalicja opracowała rekomendacje - 

procedury udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy oraz osobom stosującym przemoc zakończył 

się w sierpniu 2013 r. Z ramienia trzyosobowej Kapituły koalicji koordynowałam przygotowanie rekomendacji. 

Po podpisaniu przez Kapitułę Koalicji w 2013 r. dokument został przesłany do m.in. Premiera. 
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Przewodnicząca, podczas posiedzenia Zespołu Monitorującego brała udział w ocenie 

projektów konkursowych w ramach Programu Osłonowego „Wsparcie Jednostek Samorządu 

Terytorialnego w Tworzeniu Sytemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.  

Przewodnicząca wzięła także udział 26 listopada w spotkaniu dotyczącym opracowania 

założeń wspólnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wskazania problemów 

i obszarów wymagających poprawy na terenie województwa śląskiego zorganizowanym 

przez Wojewódzkiego Koordynatora Realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

6. PODJĘTE DZIAŁANIA NA RZECZ PODNOSZENIA KWALIFIKACJI 

CZŁONKÓW ZESPOŁU  

Zgłoszono członka zespołu reprezentującego Miejską Komisję Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych oraz pracownika socjalnego z Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Rodzinie na szkolenie Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie organizowane 

przez Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”. Ww. osoby nie zostały zakwalifikowane do udziału w szkoleniu.  
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PODSUMOWANIE I WNIOSKI  

Podczas posiedzeń członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie w Bytomiu nadal wskazywali na wyraźną potrzebę funkcjonowania 

w mieście długoterminowego schronienia dla osób dotkniętych przemocą, np. mieszkania 

chronionego dla osób dotkniętych przemocą (głównie matek z dziećmi). 

Zespół dostrzega potrzebę dalszego dokształcania, szkolenia – zarówno członków 

Zespołu, ale i przede wszystkim członków grup roboczych odpowiedzialnych za 

koordynowanie procedury „Niebieskie Karty” w zakresie przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz podejmowania adekwatnych interwencji i dalszych pomocowych 

oddziaływań wobec osób doświadczających, jak i stosujących przemoc w rodzinie. 

Celem Zespołu będzie wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli  różnych grup 

zawodowych i społecznych zajmujących się zjawiskiem przemocy w rodzinie.  

W ocenie Zespołu powinno wpłynąć to na podnoszenie umiejętności pracy z rodziną 

uwikłaną w przemoc domową. W związku z powyższym członkowie Zespołu zamierzają 

w 2015 r. kontynuować spotkania szkoleniowo-warsztatowe adresowane do przedstawicieli 

służb i instytucji odpowiedzialnych za realizację procedury „Niebieskie Karty” w tym grup 

roboczych.  

W związku z przyjęciem przez Radę Miejską w Bytomiu Bytomskiego Programu 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 

2014 – 2020 Zespół będzie pracował zgodnie z przyjętymi w Programie założeniami. 

 


