Kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej informuje, i w dniu 9 maja
2011 r. odby o si pierwsze posiedzenie Zespo u Interdyscyplinarnego do Spraw
Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie.
Posiedzenie rozpocz Burmistrz Gminy – Pan Adam Gliniak.
Burmistrz w swym wyst pieniu odniós si do roli jak ma pe ni Zespó Interdyscyplinarny
na rzecz osób , rodzin lub grup spo ecznych znajduj cych si w sytuacjach kryzysowych
lub zagro onych przemoc .
Przedstawi cz onków Zespo u Interdyscyplinarnego, powo anych do pracy w tym Zespole,
a nast pnie odebra pisemne o wiadczenia o poufno ci informacji i danych uzyskanych
podczas realizacji zada zwi zanych z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie.
W trakcie posiedzenia zosta wybrany Przewodnicz cy Zespo u jego zast pca oraz
sekretarz w nast puj cym sk adzie:
El bieta Kinal –kierownik O rodka Pomocy Spo ecznej w I owej - Przewodnicz cy ZI
Marta Kluczy ska –specjalista pracy socjalnej w OPS w I owej - Z-ca Przewodnicz cego ZI
Ewa Sowa – Przewodnicz ca Gminnej Komisji Rozwi zywania Problemów Alkoholowych
w I owej - Sekretarz ZI.
Ponadto, w sk ad wy ej wymienionego zespo u zostali powo ani:
1) Halina Zarzeczna- z-ca dyrektora w Szkole Podstawowej w I owej.
2) Urszula Pluta – dyrektor w Szkole Podstawowej w Szczepanowie.
3) Wies awa Patyk – Koz owska – dyrektor Niepublicznej Szko y Podstawowej w
Koninie ag.
4) Ewa Rakowska- pedagog Gimnazjum w I owej.
5) Magdalena Kaczmarek – pedagog w Zespole Szkó Ponadgimnazjalnych w I owej.
6) Maria Zdanowska – nauczyciel w Przedszkolu Miejskim w I owej.
7) ukasz Grzelak – starszy sier ant w Komisariacie Policji w I owej.
8) Artur abski – aspirant w komisariacie Policji w I owej.
9) Bogumi a Ho odziuk – Poradnia Piel gniarek rodowiskowych „ HYGIEJA”
10) Krzysztof Miros aw – kurator zawodowy w Zespole Kuratorskiej S by S dowej w
aganiu
11) ks. Marian Kapa – dyrektor Wincenty skiego Centrum Pomocy Rodzinie w I owej
Zespó omówi zakres dzia

, do których m.in. nale y:

1) Ocena sytuacji problemowej osoby, rodziny, grup problemowych lub rodowiska
znajduj cych si w sytuacji kryzysowej i wypracowanie sposobu post powania, który
dzie mia na celu przywrócenie integralno ci rodziny, b
rodowiska oraz mo liwo ci
realizowania ich funkcji.
2) Udzielanie pomocy, a w zale no ci od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego,
psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i rodowisku, które maj
trudno ci lub wykazuj potrzeb wsparcia w rozwi zywaniu swoich problemów.
3) Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur
maj cych na celu jej powstrzymanie.
4) Udzielanie pomocy dzieciom do wiadczaj cym i b cych wiadkami przemocy w
rodzinie.
5) Podejmowanie wspólnych dzia w ramach procedury „Niebieska karta”.
6) Inicjowanie przedsi wzi
maj cych na celu zwi kszenie skuteczno ci dzia
zwi zanych z przeciwdzia aniem przemocy w rodzinie oraz monitorowanie wyst powania
przemocy , jej rozmiarów i skutków spo ecznych oraz efektywno ci podejmowanych

dzia .
7) Wspó dzia anie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami przy
opracowywaniu i wdra aniu procedur i standardów zwi zanych z przeciwdzia aniem
przemocy w rodzinie.
8) Monitoring, superwizj i ewaluacj procesów wdra ania przez jednostki, instytucje
zajmuj ce si problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespó .
9) Realizacj zapisów Gminnego Programu Przeciwdzia ania Przemocy w Rodzinie.
2. W ramach zespo u interdyscyplinarnego realizowane mog by tak e:
1) Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych m. in. z
zakresu problemów uzale nie , bezrobocia, trudno ci wychowawczych, przest pczo ci i
innych zagadnie lokalnej polityki spo ecznej.
2) Inicjowanie bada , diagnoz w tym wspólnego diagnozowania osób indywidualnych i
rodowiska, którego problem dotyczy oraz ekspertyz wspieraj cych prace ZI w danym
obszarze.

