Sprawozdanie z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Załuskach
za 2012 rok
Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
Zarządzeniem Nr 0050.10.2011 z dnia 12 kwietnia roku Wójt Gminy Załuski powołał Zespół
Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W skład Zespołu wchodzi 9 osób, przedstawiciele:
1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej;
2. Komendy Powiatowej Policji;
3. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
4. Oświaty;
5. Ochrony zdrowia;
6. Kuratorskiej Służby Sądowej;
7. Ludowego Klubu Sportowego

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Agnieszka Marzęckaspecjalista pracy socjalnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej, zastępcą jest Pan Piotr
Kunkowski – Kierownik Posterunku Policji w Załuskach, sekretarzem Pani Agnieszka
Januszewska – członek Gminnej Komisji rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W 2012 roku odbyły się 4 posiedzenia Zespołu: 30 stycznia, 24 kwietnia, 30 lipca
i 24 października, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas spotkań
członkowie Zespołu omawiali sytuację poszczególnych rodzin, w których prowadzona była
procedura „Niebieska Karta” jak również ogólne tematy dotyczące zjawiska przemocy. Poza
tym omawiano akty prawne, które są podstawą pracy Zespołu Interdyscyplinarnego.
Członkowie Zespołu diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach,
wymieniali się informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia
rodzinie. Omawiane były również możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania
wiedzy na temat przemocy w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących
z rodziną dotkniętą przemocą.
Zespół Interdyscyplinarny w 2012 roku realizował również działania zawarte
w Gminnym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar
Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 .

W 2012 roku do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 9 formularzy „Niebieskiej
Karty” - A sporządzonych przez:
1) Policję

-6

2) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

-1

3) Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

-1

4) Oświatę

-1

Poza tym kontynuowano procedurę 7 Kart, które wpłynęły w 2011 roku.

W 2012 roku powołano 16 grup roboczych. Skład grup roboczych uzależniony był
od potrzeb rodziny, w której prowadzona była procedura”Niebieska Karta” W pracach grup
roboczych uczestniczyli przede wszystkim pracownicy socjalni, dzielnicowi, pielęgniarka
i pedagodzy szkolni. Przedstawiciele poszczególnych instytucji opracowywali i realizowali
plan działania pomocy rodzinie, diagnozowali i monitorowali sytuację rodziny.
W 2012 roku członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego wzięli udział w szkoleniu
z zakresu :” Działanie i funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego”. Poza tym
pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Załuskach korzystali
z bezpłatnych szkoleń, których tematyka dotyczyła przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Zakupiono publikacje: „ Problematyka przemocy w rodzinie” ; „ Ustawa
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – komentarz „ oraz „ Rozporządzenie Rady
Ministrów w sprawie procedury NIEBIESKIE KARTY -Komentarz”. Poza tym Zespół
zbierał oferty dotyczące materiałów edukacyjnych. Po wyborze oferty materiały zostaną
zakupione i rozpowszechnione w środowisku lokalnym.
Źródłem finansowania ZI były środki finansowe pochodzące z budżetu Gminy
Załuski.
Dobra współpraca i wymiana spostrzeżeń przedstawicieli instytucji pracujących
w Zespole Interdyscyplinarnym pozwoliła na podejmowanie szybkich, niepowtarzających się
działań. Bezpośredni sposób przekazywania informacji usprawnił pracę osób
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy.

Wyk. A.M.

