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Załącznik nr 2

SPRAWOZDANIE 
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego w Gostyniu w roku 2011.

Sprawozdanie przygotowano na podstawie § 4,ust.3, pkt 5 Uchwały Rady Miejskiej w Gostyniu 
Nr  V/46/11  z  dnia  18  marca  2011  roku  w  sprawie  trybu  i  sposobu  powoływania  i  
odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  spraw  Przeciwdziałania 
Przemocy w Gminie Gostyń oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

1. Zespół Interdyscyplinarny został powołany Zarządzeniem Burmistrza Gostynia z        
dnia  29  czerwca  2011 roku w sprawie  powołania  Zespołu  Interdyscyplinarnego do  
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie Gostyń.

Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 

• 19 lipca 2011 roku , na którym wybrano jednogłośnie przewodniczącego i zastępcę 
ZI w składzie:
Teresa Klonowska – przewodniczący – kierownik M-G OPS
Honorata Grzemska – z-ca przewodniczącego – z-ca kierownika M-G OPS.
             

• 15.09.2011 roku – tematyka:
• omówienie projektu Zarządzenia przewodniczącego ZI w sprawie działania 

Grup Roboczych;
• przedstawienie i zaakceptowanie oferty szkoleniowej;
• omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową.

• 10.X.2011 roku – tematyka:
• zatwierdzenie  projektu  Zarządzenia  Przewodniczącego  Zespołu 

Interdyscyplinarnego w sprawie działania Grup Roboczych
• przedstawienie i omówienie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar  Przemocy w Rodzinie  dla Gminy Gostyń na 
rok 2012. 

2. Od dnia 18 października 2011 roku obowiązuje   rozporządzenie Rady Ministrów  z dnia 
13 września 2011roku w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzór formularzy  
„Niebieska Karta”.

Powoływanie Grup Roboczych:
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Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 6 Niebieskich Kart,  które 
spowodowały   wydanie  6  zarządzeń  ustalających  osobowy  skład  specjalistów 
wchodzących do Grup Roboczych. Nadzór nad  ich działaniem sprawował przewodniczący 
i zastępca Zespołu Interdyscyplinarnego. 
Odbyło się 25 spotkań specjalistów na posiedzeniach Grup Roboczych.

Dwie  procedury  Niebieskiej  Karty  zostały  zakończone   w  roku  2011,  w  stosunku  do 
pozostałych procedura nadal jest prowadzona.

Informacje  na  temat  ustaleń  specjalistów  powołanych  do  Grup  Roboczych  były 
przekazane członkom Zespołu Interdyscyplinarnego na posiedzeniu.

3. Szkolenia członków  Zespołu Interdyscyplinarnego. 

• Temat szkolenia :” Zespół interdyscyplinarny w praktyce „
Szkolenie odbyło się 24 - 25 listopada 2011 roku w Brzedni. 
Uczestniczyło w nim 12 osób.

• Pracownik  socjalny  wobec  zjawiska  przemocy  w  rodzinie  -  prawo  metodyka 
szkolenie 50 godzin, termin 1.03 – 30.11. 2011 rok. Uczestniczył pracownik MGOPS 
prowadzący obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego;

• Interwencja  kryzysowa,  kurs  105  godzin,  termin  od  13.07  –  28.09.  2011  rok. 
Uczestniczył  pracownik  MGOPS  prowadzący  obsługę  Zespołu 
Interdyscyplinarnego;

4. Rozpowszechnianie informacji o możliwościach udzielania pomocy w środowisku     
lokalnym podejmowane przez członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

• Powiatowa  konferencja  szkoleniowa  „Razem  przeciw  przemocy”  zorganizowana 
przez  Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Gostyniu  oraz  Zespół  Szkół 
Ogólnokształcących w Gostyniu dla przedstawicieli  Oświaty,  Pomocy Społecznej, 
Policji,  Gminnych  Komisji  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  i  Służby 
Zdrowia  oraz  organizacji  pozarządowych.  Uczestniczyło  104  specjalistów z  ww. 
Resortów.

Konferencja  odbyła  się  23  listopada  2011  r.  Uczestnicy  konferencji  otrzymali 
zaświadczenia o udziale w szkoleniu dotyczącym realizacji procedury „Niebieskie Karty”; 

• Zrealizowanie przez PCPR w Gostyniu spotu telewizyjnego zachęcającego ofiary 
przemocy  do  przeciwstawienia  się  przemocy,  a  funkcjonariuszy  publicznych 
różnych resortów do podejmowania działań w ochronie ofiar.  40 - krotna emisja 
ww. spotu w Nowej Telewizji Gostyń.

Opracowała: Teresa Klonowska
Przewodniczący ZI w Gostyniu.

Przyjęto na posiedzeniu ZI
w dniu 21 marca 2012 roku.
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