
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie  z  ustawą  o  przeciwdziałaniu  przemocy  w  rodzinie  z  dnia  29  lipca  2005r.

(tj.:Dz. U. z 2015r., poz. 1390) jednym z zadań gminy jest tworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego. 

Rada Gminy Werbkowice uchwałą Nr VI/39/2015 z dnia 24 lutego 2015 roku określiła tryb

i  sposób  powoływania  i  odwoływania  członków  Zespołu  Interdyscyplinarnego  w  Gminie

Werbkowice oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania.

Wójt  Gminy  Werbkowice  Zarządzeniem Nr  77/2015  z  dnia  30  kwietnia  2015r.  powołał

Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Werbkowice w skład którego weszli przedstawiciele: 

- jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,

- gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych,

- Policji,

- oświaty,

- ochrony zdrowia,

- kuratora sądowego,

- organizacji pozarządowych.

Celem  działania  Zespołu  jest  skoordynowanie  wszystkich  działań  instytucji  i  organów

zaangażowanych  w  niesienie  pomocy  osobom  krzywdzonym  oraz  przeciwdziałanie  przemocy

w rodzinie.

Zespół Interdyscyplinarny (art.  9b ust.1 ustawy) realizuje działania określone w gminnym

programie  przeciwdziałania  przemocy w rodzinie  oraz  ochrony ofiar  przemocy w rodzinie,  jest

metodą pracy w tym obszarze, opartą na wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy.

Zadaniem  zespołu  interdyscyplinarnego  (art.  9b  ust.  2  ustawy)  jest  integrowanie

i  koordynowanie  działań  przedstawicieli  wchodzących  w  skład  Zespołu  oraz  specjalistów

w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)  podejmowanie  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie  mających  na  celu

przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)  rozpowszechnianie  informacji  o  instytucjach,  osobom  i  możliwościach  udzielenia  pomocy

 w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Członkowie  Zespołu  Interdyscyplinarnego  realizując  zadania  wynikające  z  ustawy

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie uprawnieni są do podejmowania interwencji w przypadku



przemocy  domowej  w  środowisku  i  uruchomienie  procedur  mających  na  celu  powstrzymanie

przemocy. 

Zespół  Interdyscyplinarny może  tworzyć  grupy robocze  (art.  9b  ust.  3  ustawy)   w  celu

rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych

przypadkach. 

Do zadań grup roboczych należy w szczególności:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy

w rodzinie;

2)  monitorowanie  sytuacji  rodzin,  w  których  dochodzi  do  przemocy  oraz  rodzin  zagrożonych

wystąpieniem przemocy;

3) 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 lub zawodowych. 


