
UCHWAŁA NR XX/416/12
RADY MIASTA KATOWICE

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w 2011 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., 
Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie ( Dz.U. z 2005r., Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) 

Rada Miasta Katowice 
uchwala: 

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z realizacji w 2011 roku uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania 
i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania 
w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Katowice 

Arkadiusz Godlewski
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Załącznik

do uchwały XX/416/12

Rady Miasta Katowice

z dnia 28 marca 2012r.
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I. Informacje podstawowe 

 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 

powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy                 

w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku  nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako 

podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie:  

- Zarządzenia Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku                                   

w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu 

Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice 

- Zarządzenia Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 października 2011 roku 

zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu 

działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                 

w mieście Katowice 

 

Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia                          

31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 

Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

 

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy              

w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  

 

Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się 

w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a  w Katowicach.   

Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99 

  (32) 257 14 82  w godzinach: 8.00-16.00 

 

W skład Zespołu wchodzą 20 osób będących przedstawicielami:  

 Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej 

 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

 Policji 

 Oświaty 

 Ochrony Zdrowia 
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 Organizacji Pozarządowych 

 Kuratorzy Sądowi 

 Prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Ponadto w mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się                

w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują  

Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy 

Społecznej. 

 

II. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

 

Do zadań Zespołu należy  integrowanie i koordynowanie działań podmiotów                        

oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 

przez: 

 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. 

 opracowanie i realizacja  Miejskiego Programu Przeciwdziałania  Przemocy                       

w Rodzinie i Ochrony Ofiar 

 wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty”               

oraz pracą grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy 

rodzinom z problemem przemocy. 

 

 

III. Działania Zespołu w 2011 roku. 

 

     W 2011roku Zespół zrealizował następujące zadania : 
1) Powołano 10 koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym 

Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej, którzy wchodzą w skład grup roboczych 
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oraz koordynatora ds. interwencji i procedury „Niebieska Karta” w Ośrodku 

Interwencji kryzysowej, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych                    

z realizacją procedury „Niebieska Karta” oraz pracą grup roboczych. 

 

W 2011 roku odbyły się 244 spotkania grup roboczych. W ich skład wchodzą: 

dzielnicowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, specjaliści w dziedzinie 

przemocy w rodzinie zaangażowani bezpośrednio w pomoc konkretnej rodzinie. 

 

2) Wdrożono nowe zasady realizacji procedury „Niebieska Karta” w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej - drogą zarządzenia wewnętrznego w oparciu o współpracę                     

z Zespołem Interdyscyplinarnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011r. w sprawie realizacji procedury „Niebieskie Karty” i wzorów 

formularzy „Niebieska Karta” 

Informacja o uruchomieniu procedury kierowana jest do Zespołu 

Interdyscyplinarnego, który zarządza działaniami związanymi z powoływaniem 

spotkań grup roboczych i nadzoruje ich pracę.  

 

3) Ustalono regularne, miesięczne spotkania koordynatorów ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie z Terenowych Punktów Pomocy Społecznej celem omawiania 

sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury „Niebieska 

Karta”. Spotkania te odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i prowadzone 

są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i/lub Koordynatora                       

ds. interwencji i procedury :Niebieska Karta”. 

Do końca 2011 roku odbyło się 7  spotkań. 

 

4) Opracowano zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku                

z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, co zostało omówione na posiedzeniu 

Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz przedstawione na spotkaniu z organizacjami 

pozarządowymi na spotkaniu w Urzędzie Miasta. 

 

5) Poinformowano o procedurze kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego  

instytucje zobowiązane do realizacji procedury „Niebieskie Karty” tj. 

 

- Komendę Miejską Policji, 

- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 

- Dyrektorów Szpitali, poradni i Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. 

 

6) Wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice zaplanowano spotkania               

z dyrektorami przedszkoli i szkół celem omówienia i określenia zasad realizacji 

procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli oświaty w oparciu o współpracę                                  

z Zespołem Interdyscyplinarnym. Termin realizacji ustalono na styczeń 2012 rok. 

 

7) Poinformowano placówki ochrony zdrowia o zasadach kierowania spraw do Zespołu 

Interdyscyplinarnego w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty”. 

Omówiono z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia kwestię umieszczenia 

na stronie internetowej NFZ komunikatu dla placówek ochrony zdrowia dotyczącego 

realizacji procedury oraz zasad kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego. 
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8) Zorganizowano spotkanie z Kierownikiem Stacji Pogotowia Ratunkowego                        

w Katowicach celem określenia zasad współpracy w ramach podejmowania 

interwencji związanej z odebraniem i umieszczeniem dziecka poza rodziną. 

 

9) Poinformowano Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    

o zasadach kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją 

procedury „Niebieskie Karty” 

 

10) We współpracy z Komendą Miejską Policji wypracowano zasady współpracy                       

i zrealizowano cykl szkoleń dla policjantów z patrolu interwencyjnego                             

oraz naczelników wydziałów prewencji komisariatów na temat przemocy wobec 

dzieci i wskazań do interwencji związanej z odebraniem dziecka z rodziny. 

Przeszkolono 145 osób w ramach  9 spotkań, które odbyły się w Komendzie Miejskiej 

Policji. 

 

11) Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym umieszczono na stronie internetowej  

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacja zawiera zasady kierowania 

spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego, informację o miejscach uzyskania pomocy 

dla mieszkańców miasta oraz tekst Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 

realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 

Umożliwiono również pobranie tych informacji do wydruku zarówno przez 

przedstawicieli instytucji jak i mieszkańców miasta. 

 

12) Zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego na 

temat psychologicznych i prawnych aspektów zjawiska przemocy domowej. 

Zaplanowano kontynuację spotkań szkoleniowych. 

 

13) W ramach spotkań z przedstawicielami czterech  prokuratur ustalono zasady 

kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie edukacyjno-

korekcyjnym.  

 

 

IV. Dane statystyczne 

 

 

Dane dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą  

w rodzinie za 2011r. 

Liczba interwencji domowych patrolu 

interwencyjnego policji, 

w tym: stwierdzonej przemocy: 

1399 

 

252 

Procedura „Niebieska Karta” Policji – liczba 

spraw skierowanych do Zespołu 

Interdyscyplinarnego: 

157 

Procedura „Niebieska Karta” pomocy 

społecznej – liczba spraw skierowanych do 

Zespołu Interdyscyplinarnego: 

101 

Wnioski o zwołanie grup roboczych – liczba 

wniosków sporządzonych i zatwierdzonych 

przez Zespół Interdyscyplinarny: 

210 

Liczba spotkań grup roboczych: 244 
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liczba sprawców przemocy domowej 

zatrzymanych przez policję: 
98 

liczba postępowań w sprawie przemocy w 

rodzinie wszczętych przez policję, 

w tym: stwierdzonej przemocy: 

138 

 

86 
      Źródło: Dane KMP Katowice, OIK MOPS Katowice 

 

 

Od stycznia do kwietnia  br. tj. do czasu do uruchomienia działań Zespołu 

Interdyscyplinarnego nadzór nad realizacją procedury pełnił Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

MOPS. W tym okresie skierowano do ośrodka w ramach współpracy 130 policyjnych 

„Niebieskich Kart” i 24 „Niebieskie Karty” pomocy społecznej.  

 

Łącznie w 2011r. objęto pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty” 415 rodzin 

 

Ze specjalistycznej pomocy udzielanej  przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, z której korzystały osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty” 

skorzystało 463 osoby uwikłane w doświadczenie przemocy będące mieszkańcami miasta. 

 

 

Liczba osób korzystających ze specjalistycznej pomocy w Ośrodku Interwencji 

Kryzysowej MOPS w związku z problemem przemocy w rodzinie. 

Liczba osób doznających przemocy w 

rodzinie  

346 

Liczba dzieci  30 

Liczba osób stosujących przemoc 

objętych pomocą 

87 

Liczba osób stosujących przemoc 

biorących udział w programie 

edukacyjno-korekcyjnym 

22 

Liczba osób doznających przemocy 

korzystających  miejsc schronienia 

86 

       Źródło: Dane OIK MOPS 

*szczegółowe dane dotyczące działań związanych z przemocą domową zawarte są w odrębnym sprawozdaniu pn. Miejski 

Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2011-2015. 
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Załącznik


do uchwały XX/416/12


Rady Miasta Katowice


z dnia 28 marca 2012r.







I. Informacje podstawowe 


 


Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie został 


powołany w związku z wejściem w życie nowelizacji ustawy  o przeciwdziałaniu przemocy                 


w rodzinie z dnia 10 czerwca 2010 roku  nakładającej na gminy tworzenie zespołu jako 


podstawowego elementu gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


 


Powołanie Zespołu w mieście Katowice nastąpiło na podstawie:  


- Zarządzenia Nr 154/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2011 roku                                   


w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu działania Zespołu 


Interdyscyplinarnego  ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w mieście Katowice 


- Zarządzenia Nr 540/2011 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 21 października 2011 roku 


zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania składu osobowego, zadań i sposobu 


działania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie                 


w mieście Katowice 


 


Tryb powołania zespołu określa Uchwała nr V/41/11 Rady Miasta Katowice z dnia                          


31 stycznia 2011 roku w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków 


Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 


 


Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy              


w rodzinie zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach.  


 


Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się 


w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a  w Katowicach.   


Kontakt telefoniczny: (32) 251 15 99 


  (32) 257 14 82  w godzinach: 8.00-16.00 


 


W skład Zespołu wchodzą 20 osób będących przedstawicielami:  


 Jednostek Organizacyjnych Pomocy Społecznej 


 Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 


 Policji 


 Oświaty 


 Ochrony Zdrowia 







 Organizacji Pozarządowych 


 Kuratorzy Sądowi 


 Prokuratorzy oraz przedstawiciele innych podmiotów działających na rzecz 


przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 


 


Ponadto w mieście Katowice powołano 10 grup roboczych, których siedziby znajdują się                


w Terenowych Punktach Pomocy Społecznej. Pracę grup roboczych organizują  


Koordynatorzy ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Terenowych Punktach Pomocy 


Społecznej. 


 


II. Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 


 


Do zadań Zespołu należy  integrowanie i koordynowanie działań podmiotów                        


oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności 


przez: 


 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. 


 opracowanie i realizacja  Miejskiego Programu Przeciwdziałania  Przemocy                       


w Rodzinie i Ochrony Ofiar 


 wdrożenie i nadzór nad realizacją interwencyjnej procedury „Niebieskie Karty”               


oraz pracą grup roboczych zajmujących się planowaniem i realizacją pomocy 


rodzinom z problemem przemocy. 


 


 


III. Działania Zespołu w 2011 roku. 


 


     W 2011roku Zespół zrealizował następujące zadania : 
1) Powołano 10 koordynatorów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w każdym 


Terenowym Punkcie Pomocy Społecznej, którzy wchodzą w skład grup roboczych 







oraz koordynatora ds. interwencji i procedury „Niebieska Karta” w Ośrodku 


Interwencji kryzysowej, którego zadaniem jest koordynacja działań związanych                    


z realizacją procedury „Niebieska Karta” oraz pracą grup roboczych. 


 


W 2011 roku odbyły się 244 spotkania grup roboczych. W ich skład wchodzą: 


dzielnicowi, pedagodzy, pracownicy socjalni, kuratorzy, specjaliści w dziedzinie 


przemocy w rodzinie zaangażowani bezpośrednio w pomoc konkretnej rodzinie. 


 


2) Wdrożono nowe zasady realizacji procedury „Niebieska Karta” w Miejskim Ośrodku 


Pomocy Społecznej - drogą zarządzenia wewnętrznego w oparciu o współpracę                     


z Zespołem Interdyscyplinarnym zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 


13 września 2011r. w sprawie realizacji procedury „Niebieskie Karty” i wzorów 


formularzy „Niebieska Karta” 


Informacja o uruchomieniu procedury kierowana jest do Zespołu 


Interdyscyplinarnego, który zarządza działaniami związanymi z powoływaniem 


spotkań grup roboczych i nadzoruje ich pracę.  


 


3) Ustalono regularne, miesięczne spotkania koordynatorów ds. przeciwdziałania 


przemocy w rodzinie z Terenowych Punktów Pomocy Społecznej celem omawiania 


sytuacji niestandardowych, trudnych związanych z realizacją procedury „Niebieska 


Karta”. Spotkania te odbywają się w Ośrodku Interwencji Kryzysowej i prowadzone 


są przez Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego i/lub Koordynatora                       


ds. interwencji i procedury :Niebieska Karta”. 


Do końca 2011 roku odbyło się 7  spotkań. 


 


4) Opracowano zasady kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku                


z realizacją procedury „Niebieskie Karty”, co zostało omówione na posiedzeniu 


Zespołu Interdyscyplinarnego, oraz przedstawione na spotkaniu z organizacjami 


pozarządowymi na spotkaniu w Urzędzie Miasta. 


 


5) Poinformowano o procedurze kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego  


instytucje zobowiązane do realizacji procedury „Niebieskie Karty” tj. 


 


- Komendę Miejską Policji, 


- Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 


- Wydział Edukacji Urzędu Miasta Katowice, 


- Dyrektorów Szpitali, poradni i Dyrektora Narodowego Funduszu Zdrowia. 


 


6) Wspólnie z Wydziałem Edukacji Urzędu Miasta Katowice zaplanowano spotkania               


z dyrektorami przedszkoli i szkół celem omówienia i określenia zasad realizacji 


procedury „Niebieskie Karty” przez przedstawicieli oświaty w oparciu o współpracę                                  


z Zespołem Interdyscyplinarnym. Termin realizacji ustalono na styczeń 2012 rok. 


 


7) Poinformowano placówki ochrony zdrowia o zasadach kierowania spraw do Zespołu 


Interdyscyplinarnego w związku z realizacją procedury „Niebieskie Karty”. 


Omówiono z przedstawicielem Narodowego Funduszu Zdrowia kwestię umieszczenia 


na stronie internetowej NFZ komunikatu dla placówek ochrony zdrowia dotyczącego 


realizacji procedury oraz zasad kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego. 


 







8) Zorganizowano spotkanie z Kierownikiem Stacji Pogotowia Ratunkowego                        


w Katowicach celem określenia zasad współpracy w ramach podejmowania 


interwencji związanej z odebraniem i umieszczeniem dziecka poza rodziną. 


 


9) Poinformowano Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                    


o zasadach kierowania spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego w związku z realizacją 


procedury „Niebieskie Karty” 


 


10) We współpracy z Komendą Miejską Policji wypracowano zasady współpracy                       


i zrealizowano cykl szkoleń dla policjantów z patrolu interwencyjnego                             


oraz naczelników wydziałów prewencji komisariatów na temat przemocy wobec 


dzieci i wskazań do interwencji związanej z odebraniem dziecka z rodziny. 


Przeszkolono 145 osób w ramach  9 spotkań, które odbyły się w Komendzie Miejskiej 


Policji. 


 


11) Informacje o Zespole Interdyscyplinarnym umieszczono na stronie internetowej  


Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Informacja zawiera zasady kierowania 


spraw do Zespołu Interdyscyplinarnego, informację o miejscach uzyskania pomocy 


dla mieszkańców miasta oraz tekst Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 


realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”. 


Umożliwiono również pobranie tych informacji do wydruku zarówno przez 


przedstawicieli instytucji jak i mieszkańców miasta. 


 


12) Zorganizowano spotkanie szkoleniowe dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego na 


temat psychologicznych i prawnych aspektów zjawiska przemocy domowej. 


Zaplanowano kontynuację spotkań szkoleniowych. 


 


13) W ramach spotkań z przedstawicielami czterech  prokuratur ustalono zasady 


kierowania osób stosujących przemoc w rodzinie do udziału w programie edukacyjno-


korekcyjnym.  


 


 


IV. Dane statystyczne 


 


 


Dane dotyczące działań w obszarze interwencji w związku z przemocą  


w rodzinie za 2011r. 


Liczba interwencji domowych patrolu 


interwencyjnego policji, 


w tym: stwierdzonej przemocy: 


1399 


 


252 


Procedura „Niebieska Karta” Policji – liczba 


spraw skierowanych do Zespołu 


Interdyscyplinarnego: 


157 


Procedura „Niebieska Karta” pomocy 


społecznej – liczba spraw skierowanych do 


Zespołu Interdyscyplinarnego: 


101 


Wnioski o zwołanie grup roboczych – liczba 


wniosków sporządzonych i zatwierdzonych 


przez Zespół Interdyscyplinarny: 


210 


Liczba spotkań grup roboczych: 244 







liczba sprawców przemocy domowej 


zatrzymanych przez policję: 
98 


liczba postępowań w sprawie przemocy w 


rodzinie wszczętych przez policję, 


w tym: stwierdzonej przemocy: 


138 


 


86 
      Źródło: Dane KMP Katowice, OIK MOPS Katowice 


 


 


Od stycznia do kwietnia  br. tj. do czasu do uruchomienia działań Zespołu 


Interdyscyplinarnego nadzór nad realizacją procedury pełnił Ośrodek Interwencji Kryzysowej 


MOPS. W tym okresie skierowano do ośrodka w ramach współpracy 130 policyjnych 


„Niebieskich Kart” i 24 „Niebieskie Karty” pomocy społecznej.  


 


Łącznie w 2011r. objęto pomocą w ramach procedury „Niebieskie Karty” 415 rodzin 


 


Ze specjalistycznej pomocy udzielanej  przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej Miejskiego 


Ośrodka Pomocy Społecznej, z której korzystały osoby objęte procedurą „Niebieskie Karty” 


skorzystało 463 osoby uwikłane w doświadczenie przemocy będące mieszkańcami miasta. 


 


 


Liczba osób korzystających ze specjalistycznej pomocy w Ośrodku Interwencji 


Kryzysowej MOPS w związku z problemem przemocy w rodzinie. 


Liczba osób doznających przemocy w 


rodzinie  


346 


Liczba dzieci  30 


Liczba osób stosujących przemoc 


objętych pomocą 


87 


Liczba osób stosujących przemoc 


biorących udział w programie 


edukacyjno-korekcyjnym 


22 


Liczba osób doznających przemocy 


korzystających  miejsc schronienia 


86 


       Źródło: Dane OIK MOPS 


*szczegółowe dane dotyczące działań związanych z przemocą domową zawarte są w odrębnym sprawozdaniu pn. Miejski 


Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar na lata 2011-2015. 


 


 


 


          


 


 


 


 


 


 







