
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

63-800 Gostyń, ul. Wrocławska 250
tel. 65 572 01 11, 65 572 01 64, 65 572 61 57;   fax: 65 572 39 11
e-mail: mgops@gostyn.pl, www: mgops.gostyn.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ZI.4851.2.2013 Gostyń, dnia 28 marca 2013 roku

Przedstawiane 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.

SPRAWOZDANIE
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  do spraw Przeciwdziałania Przemocy

w Gminie Gostyń w 2012 roku.

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.

W 2012 roku na wniosek Przewodniczącej ZI Burmistrz Gostynia dokonał następujących zmian w
składzie ZI:

• Agnieszka Pernak zastąpiła ustępującego Daniela Drygasa przedstawiciela Policji;
• Roch Waszak Prokurator Rejonowy  -poszerzenie składu ZI.
• Justyna Skowron i Ewa Ziemlińska  pracownicy socjalni M-GOPS- poszerzenie składu

ZI.

 Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego: 

• 12 stycznia 2012 roku , na którym przyjęto nowego członka ZI z ramienia policji panią
Agnieszkę Pernak i omówiono kolejne propozycje poszerzenia składu  ZI;

omówienie lokalnych form wsparcia ofiar przemocy.
omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową.

              
• 21 marca 2012 roku – tematyka:

przyjęcie nowych członków ZI ( po zwiększeniach ZI liczy 15 osób );
przedstawienie i omówienie projektu sprawozdania dla Burmistrza Gostynia;
wskazanie na konieczność przeprowadzenia kampanii informacyjnej w szkołach i przedszkolach dla
dzieci w wieku od 5 do 10 lat dotyczącej przemocy seksualnej;
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omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową.

• 9 maja 2012 roku – tematyka:
przedstawienie  i  akceptacja  założeń  kampanii  informacyjnej  „Zły  dotyk  nie  śpi,  obudź
świadomość”.
omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową.

• 27 czerwca  2012 roku – tematyka:
sprawozdanie ze stanu realizacji kampanii informacyjnej „Zły dotyk nie śpi, obudź świadomość”.
omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową i bieżących spraw z funkcjonowaniem Grup
Roboczych

• 8 sierpnia 2012 roku – omówiono .indywidualny przypadek Niebieskiej  Karty założonej
osobie przebywającej czasowo  na terenie Gostynia. Ustalono odpowiedni tok działań.

• 8 października 2012 roku – tematyka;
przyjęcie  sprawozdania  z  realizacji  kampanii  informacyjnej  „Zły  dotyk  nie  śpi,  obudź
świadomość”.
Zapoznanie się z ofertą szkoleniową i ustalenie tematyki szkolenia dla członków ZI;
omówienie środowisk dotkniętych przemocą domową.

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:

Do  przewodniczącego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  wpłynęło  47  Niebieskich  Kart,  na
podstawie,  których wydano zarządzenia ustalające osobowy skład specjalistów wchodzących do
Grup  Roboczych.  Nadzór  nad   ich  działaniem  sprawował  przewodniczący  i  zastępca  Zespołu
Interdyscyplinarnego. 
Odbyło się 115 spotkań specjalistów na posiedzeniach Grup Roboczych.
Informacje  na  temat  ustaleń  specjalistów  powołanych  do  Grup  Roboczych  były  przekazane
członkom Zespołu Interdyscyplinarnego na posiedzeniu.
Szczegółowe informacje dotyczące procedury Niebieska Karta zawiera załącznik do niniejszego
sprawozdania.

3. Szkolenia członków  Zespołu Interdyscyplinarnego.

Udział członków ZI:

• Temat  szkolenia  :”Gminne  Komisje  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych  oraz
zespoły  interdyscyplinarne  ds.  Przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  –  jak  działać
skutecznie krok po kroku „
Szkolenie odbyło się 28 listopada 2012 roku w siedzibie Fundacji Absolwent. 
Uczestniczyło w nim 14 osób.

• Wielkopolska Kampania Informacyjna na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,
Poznań, sierpień 2012 rok,. Uczestniczyły 4 osoby.

• Konferencja "Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie"  w Poznaniu, październik 2012 rok
uczestnictwo 5 członków ZI.
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Szkolenia przeprowadzone przez członków ZI:

•  temat: „Procedura Niebieskiej Karty – zadania oświaty” 
dla  Dyrektorów  wszystkich  przedszkoli  i  żłobka,w  terminie  11  grudnia  2012  roku.  Ilość
uczestników 15 osób.
dla pedagogów szkolnych w dniu 26 listopada 2012 roku.
Ilość uczestników 14 osób.

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

• Zakup  plakatów,  ulotek  i  innych  materiałów  informacyjnych  przeznaczonych  do
wywieszenia w:

- przychodniach podstawowej opieki zdrowotnej, 
- Poradni Zdrowia Psychicznego, 
- szpitalu w Gostyniu, 
- szkołach na terenie  gminy Gostyń, 
- Domu Dziennego Pobytu, 
- oddziału sądu, 
- Urzędzie Miejskim i M-GOPS.

Opracowała: Teresa Klonowska
Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
 w Gostyniu.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego
w dniu 19 marca 2013 roku.

Do wiadomości:
1. adresat
2. a/a
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