
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.4851.2.2014 Gostyń, dnia 13 lutego 2014 r.

                                                                             Pan
                                                                  Jerzy Kulak
                                                                   Burmistrz Gostynia

           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 2013 roku.

 Zespół powołał Burmistrz Gostynia w dniu 29 czerwca 2011 roku Zarządzeniem w sprawie
powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Gminie
Gostyń.

W 2013 roku na wniosek Przewodniczącej ZI Burmistrz Gostynia  dokonał zmian w składzie ZI.
Pani  Magdalena  Kozyra  kierownik  Sekcji  Pracowników Socjalnych  została  członkiem zespołu.
Aktualnie Zespół Interdyscyplinarny liczy 16 członków.
 
1. Tematyka posiedzeń Zespołu Interdyscyplinarnego:

19 marca 2013 roku:  
 przedstawienie Zarządzenia Burmistrza Nr 516/2013 z 14.02.2013 r. w sprawie powołania

członka  ZI pani Magdaleny Kozyry;
 Przedstawienie  i  omówienie  projektu  sprawozdania  za  2012  rok  przygotowanego  dla

Burmistrza Gostynia;
 Przedstawienie sprawozdania za 2012 rok z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania

Przemocy  w  Rodzinie  oraz  Ochrony  Ofiar  Przemocy  w  Rodzinie  pełnomocnik  d/s
profilaktyki Magdalena Rajewska. 

 Bieżące informacje na temat realizacji procedury Niebieskiej Karty.

21 maja 2013 roku:
 Prezentacja  działań wobec sprawców przemocy na terenie  Gminy Gostyń przedstawiona

przez dyrektora PCPR  Mirosława  Sobkowiaka.
 Omówienie indywidualnych spraw z prowadzenia procedury Niebieskiej Karty.
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26-27 września 2013 roku:
 członkowie ZI uczestniczyli w dwu dniowym szkoleniu na temat:

„Lokalny  system  przeciwdziałania  przemocy  w  rodzinie  w  oparciu  o  pracę  Zespołu
Interdyscyplinarnego”. Szkolenie dotyczyło lokalnych kwestii dotyczących przemocy i ze względu
na zajęcia warsztatowe potraktowane było jako robocze spotkanie członków ZI.

03 grudnia 2013 roku:
 wypracowanie  planu  działania  ZI  na  2014  rok,  który  między  innymi  przewiduje

wypracowanie standardów pracy grup roboczych;
 zaopiniowanie wzoru ulotki informacyjnej „ Powstrzymaj przemoc w rodzinie”.

             II. Procedura „Niebieskiej Karty”  stosowana w pracy Grup Roboczych:
         
      Do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego w 2013 roku wpłynęło 40  „Niebieskich
Kart”  założonych  w  przypadkach  występowania  przemocy  w  rodzinie.  Wszczęcie  procedury
obliguje  przewodniczącego  Zespołu  Interdyscyplinarnego  do  ustalenia  grupy  specjalistów
wchodzących w skład Grup Roboczych. W 2013 roku  124 razy  specjaliści spotykali się z osobami
dotkniętymi przemocą i sprawcami przemocy.
W tabeli zestawienie:

Rok Ilość Niebieskich Kart Ilość spotkań Grup Roboczych
2012 47 115
2013 40 124

Szczegółowe informacje dotyczące procedury Niebieska Karta zawiera załącznik do  sprawozdania.

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

Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  podejmują  działania  dotyczące  rozpowszechniania
informacji o lokalnych możliwościach pomocy osobom doznającym przemocy.

 październik 2013 roku przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego wykonała prezentację
multimedialną  dla służby zdrowia na temat  zadań Zespołu Interdyscyplinarnego; 

 listopad 2013 roku Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawiła  słuchaczom
Uniwersytetu III Wieku prezentację na temat:  Wsparcie osób starszych w Gminie Gostyń
gdzie poruszono także temat przemocy wobec osób starszych i lokalne formy wsparcia.   

 grudzień 2013 roku w piekarniach na terenie miasta i gminy Gostyń członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego  rozprowadzili  torby  papierowe  do  pakowania  pieczywa  z
informacjami o możliwościach uzyskania pomocy i hasłem zachęcającym do reagowania na
akty przemocy. 

Opis torby: „Nie czujesz się bezpieczna w swoim domu? Zadzwoń ! Naklejka zawiera jednocześnie
informację  o  placówkach  udzielających  pomocy  ofiarom  przemocy  domowej.  Zadanie  zostało
zrealizowane w ramach programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie „Razem łatwiej”.

Sprawozdanie przyjęto na posiedzeniu Zespołu Interdyscyplinarnego w dniu 19 lutego 2014 
roku. 

Opracowanie: Ewa Ziemlińska 
                       Justyna Skowron.
Do wiadomości:
   1. adresat
   2. a/a
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