Projekt „Monitoring stosowania wybranych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie przez instytucje publiczne odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu pomocy kobietom - ofiarom
przemocy w gminach województwa podkarpackiego” finansowany jest ze środków Fundacji im. Stefana
Batorego.
ANKIETA
1. Ile wpłynęło ogółem Niebieskich Kart w 2012 roku? ………………………………………………………………..
2. Ile wpłynęło ogółem Niebieskich Kart w okresie styczeń-lipiec 2013 roku? …………………………………..…….
3. Ile w 2012 roku założono Niebieskich Kart przez poszczególne Instytucje?


Policja………………………………………….……………………………………………………………….



Ochrona zdrowia …………………………….…………………………………………………………………



Oświata…………………………………………………………………………………………………………



Pomoc społeczna……………………………………………….………………………………………………



Organizacje pozarządowe………………………………………………………………………………………



Kurator………………………………………………………………………………………………………….



Instytucje wyznaniowe…………………………………………………………………………………………



Inne, jakie? …………………………………………………………………………..…………………………

4. Ile procedur Niebieskich Kart zainicjowano w 2012 r.? …………………………………………………………...
5. Ile procedur Niebieskich Kart zainicjowano w okresie styczeń – lipiec 2013 r.?…………………………………….
6. Ile posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego odbyło się w 2012 r.? …….…………………………………………..
7. Jaka była częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w 2012 r.? ………………………………………...
8. Jaka była częstotliwość spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego w okresie styczeń – lipiec 2013 r.? ……………….
9. Ile odbyło się posiedzeń grup roboczych ogółem w 2012 r.?…………………..……………………………………..
10. Ile odbyło się posiedzeń grup roboczych ogółem w okresie styczeń – lipiec 2013 r.? ……………………………..
11. Ile Niebieskich Kart zostało założonych w wyniku:
 przemocy fizycznej ………………………………………przemocy seksualnej …………………………………….
przemocy psychicznej ……………………………………przemocy ekonomicznej ………………………...……….
przemocy ze względu na religię ………………………… przemocy rytualnej ……………………………...……….
zaniedbania emocjonalnego ……………………………...zaniedbania ekonomicznego …………………………....
inne, jakie?........................................................................................................................................................................
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12. Niebieską Kartę zamknięto z powodu: (Proszę zaznaczyć jedną odpowiedź z przedziału A - G)
a.

zrealizowania planu pomocy mimo trwania w dalszym ciągu przemocy,

b.

zrealizowania planu pomocy i ustania przemocy,

c.

ustanie przemocy mimo niezrealizowania planu pomocy,

d.

ustania przemocy,

e.

zrealizowania planu pomocy,

f.

bezzasadności założenia NK,

g.

inne ........................................................................................................................ .............................................

13. Czy Zespół Interdyscyplinarny współpracuje z organizacjami pozarządowymi w kontekście realizowania ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie?
 Tak

 Nie

Jeżeli odpowiedział Pan/Pani Tak proszę o uzupełnieni tabeli poniżej:
Nazwa Organizacji Pozarządowej

Od kiedy współpracuje (data)

W jakim zakresie?

14. Czy w miejscach posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego znajduje się ogólnodostępny punkt informacyjny
dotyczący przeciwdziałania przemocy w rodzinie?


Tak, gdzie? ……………………………………………………………………………………..............................



Nie, ponieważ ............................................................................................................................................................

15. Ile razy w następstwie rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty zostało wszczęte postępowanie karne w 2012 r.?
……………………………………..Jeżeli zostało wszczęte postępowanie karne to z jakich paragrafów?
…………………………………………………………………………………………………………………………..
16. Ile razy w następstwie rozpoczęcia procedury Niebieskiej Karty zostało wszczęte postępowanie karne w okresie
Styczeń – lipiec 2013 r.? ……………………………..…… Jeżeli zostało wszczęte postępowanie karne to z jakich
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paragrafów?………………………………………………………………………………………………………..……
17. Jak wyraża się Pana/Pani opinia w zapotrzebowaniu na udział członków Zespołu Interdyscyplinarnego w
dodatkowych specjalistycznych kursach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie?


Wyraźna potrzeba, ponieważ ……………………………………………………………



Nie ma takiej potrzeby, ponieważ ……………………………………………………….



Nie ma na to środków finansowych, gdyż ……………………………………………….

Dziękujemy za współpracę
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