Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Suwałkach

Przeciwdziałanie przemocy
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z dnia 20 września 2005 r., Nr 180,
poz. 1493) pobierz plik (format pdf.)
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z
dnia 13 lipca 2010 r., Nr 125, poz. 842) pobierz plik (format pdf.)
KRAJOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE na lata 2014-2020 pobierz plik (format pdf.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do
spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie ( Dz. U. nr 28, poz. 146) pobierz plik (format pdf.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 22 lutego 2011 r. w sprawie standardu podstawowych usług
świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w
tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób
stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne. (Dziennik
Ustaw nr 50 poz. 259 z 8 marca 2011 r.) pobierz plik (format pdf.)
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 3 czerwca 2011 r. w sprawie nadzoru i kontroli nad realizacja
zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie pobierz plik (format .pdf)
Rozporządzenie Rady Ministrów z 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy
"Niebieska Karta". pobierz plik (format .pdf)

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca się współpracy celem udzielenia pomocy osobom lub
całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym problemem przemocy. Działania te skierowane są na
rozwiązanie konkretnego problemu. Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca
instytucji
i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie 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,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie,
realizacja Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na
lata 2017-2022.

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z wystąpieniem
przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.
Do zadań grup roboczych należy, w szczególności:
●
●
●

opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie,
monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy,
dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach obowiązków służbowych.
Prace w ramach grup roboczych są prowadzonew zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z
problemów występujących w indywidualnych przypadkach.
Warunki funkcjonowania zespołu określa Uchwała nr XXXIX/388/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 listopada 2010 r. w
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sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz
szczegółowe warunki jego funkcjonowania.
Skład Zespołu został określony Zarządzeniem Zarządzenie Nr 222/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 23 marca 2017r. w
sprawie powołania i składu zespołu interdyscyplinarnego.Na przewodniczącego Zespołu wybrany został pracownik
socjalny GOPS Suwałki Karol Radzewicz.
Siedziba Zespołu mieści się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suwałkach przy
ul. Świerkowej 45, 16-402 Suwałki, tel. 87 565 93 49/47.
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