ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
rodzinie jest efektem wejścia w życie przepisów ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego.
Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania
przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w
obszarze gminy.
Miejski Zespół Interdyscyplinarny w Gorlicach powołany został Uchwałą Nr
26/V/2011 Rady Miasta Gorlice z dnia 27 stycznia 2011 r. Inne akty prawne
działania Zespołu to Ustawa z dnia 29.07.2005 r./ze zmianami/
o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o
pomocy społecznej /z póżn. zmianami/.
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych dziedzin zajmująca
się rozwiązaniem konkretnego problemu przy wykorzystaniu zasobów będących
w dyspozycji każdego z członków takiego Zespołu. Funkcjonowanie Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie opiera się
właśnie na takich zasadach. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych
między gminą a podmiotami niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy
w rodzinie osoby spotykają się w celu nakreślenia sposobu, w jakich chcą
działać i wykorzystywać swoje kompetencje, możliwości i zasoby w
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
SKŁAD ZESPOŁU
W skład Zespołu Interdyscyplinarnego w Gorlicach wchodzą przedstawiciele :
MOPS Gorlice /pracownicy socjalni, asystenci rodziny/
MKRPA w Gorlicach
KPP w Gorlicach
Zespołu Kuratorskiego przy SR w Gorlicach
Oświaty
Ochrony Zdrowia
Organizacji Pozarządowych
Straży Miejskiej
ZADANIA ZESPOŁU
Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca
integrowanie i koordynowanie działań ww. podmiotów w zakresie
przeciwdziałania przemocy., poprzez :

- 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,
- współpraca z instytucjami zajmującymi się problemem przemocy w rodzinie
- organizowanie kampanii społecznych, konferencji w celu podniesienia
świadomości społecznej dot. problemu przemocy w rodzinie
- inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie
- realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
ochrony ofiar przemocy w rodzinie
GRUPY ROBOCZE
W celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w
rodzinie Zespół może tworzyć grupy robocze. Skład grupy roboczej nie różni się
znacząco od składu Zespołu /skład zależny od potrzeb, sytuacji rodziny/
Zadania grupy roboczej to :
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach
wystąpienia przemocy w rodzinie
- monitorowanie sytuacji rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrożonych wystąpieniem przemocy
- dokumentowanie działań wobec rodziny, w której dochodzi do przemocy oraz
efektów tych działań.
PUNKT INFORMACJI WSPARCIA I
DOTKNIETYM PRZEMOCA W RODZINIE

POMOCY

OSOBOM

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 opracował
Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy.
Głównym celem programu jest podejmowanie działań profilaktycznych i
ograniczenie problemu przemocy w rodzinie.
Adresatami programu są :
- ofiary i sprawcy przemocy
-rodziny doznające przemocy
- społeczność lokalna
Osoby chętne do skorzystania z pomocy mogą zgłaszać się do Punktu
Informacji Wsparcia i Pomocy Osobom Dotkniętym Przemocą w rodzinie w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gorlicach ul. Reymonta 1 od
poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 -15.30.
W ww Punkcie można uzyskać pomoc prawną i psychologiczną.

Pomoc prawna udzielana jest każdy czwartek w godzinach 15.30 – 17.30, a
psychologiczna w środy w godzinach 15.15 – 17.15. Od poniedziałku do
czwartku w ww. godzinach pełnią też dyżury pracownicy socjalni.

