
Sprawozdanie  
z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego  

ds. spraw przeciwdziałania przemocy w  rodzinie  
dla gminy Oświęcim  

za 2011 rok . 
 

Zgodnie z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 10 lutego 2011r. Wójt 

Gminy Oświęcim powołała do działań Zespół Interdyscyplinarny dla Gminy Oświęcim.  

 

W skład Zespołu wchodzą 24 osoby,  przedstawiciele : 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

3. Policji; 

4. szkół i przedszkoli gminnych; 

5. wiejskich ośrodków zdrowia; 

6. organizacji pozarządowych tj. Stowarzyszenia „ Szansa”,  Fundacji Pomocy Społecznej  w 

Brzeszczach 

7.  kuratorzy sądowi 

Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego  została Pani Anna Chojnacka- Kierownik Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, Zastępcą została Pani Wiesława Pawłowska- Dyrektor Gminnego 

Gimnazjum nr 2 w Zaborzu . 

 

Powołany Zespół realizował zlecone zadania podczas czterech spotkań: 21 marca, 27 kwietnia, 17 

czerwca i 21 października 2011 roku.  

Podczas kolejnych spotkań przedstawiono skalę zjawiska przemocy na terenie Gminy Oświęcim, akty 

prawne, według których podejmowane są działania na rzecz przeciwdziałania przemocy. Omówiono 

również zadania jakie spoczywają na członkach Zespołu Interdyscyplinarnego, grup roboczych, 

procedurę postępowania pracowników GOPS ds. przemocy, a także procedurę „ Niebieskiej Karty”.   

Opracowano regulamin działania Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych. Kolejne spotkania  

Zespołu zmierzały do poprawy sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy i ich 

najbliższemu otoczeniu.  

 

W ubiegłym roku do przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 18 zawiadomień o 

występowaniu przemocy domowej z czego 17 z Komendy Powiatowej Policji, 1 z Powiatowego Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej. Powołano grupy robocze w skład których wchodzili pracownicy Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowi, kuratorzy zawodowi i społeczni, członkowie Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, pedagog szkolny, asystent rodziny, kurator osoby 

niepełnosprawnej, pielęgniarka środowiskowa Wiejskiego Ośrodka Zdrowia we Włosienicy  oraz 

pracownicy Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi. Podczas 19 

spotkań grup roboczych podejmowane były działania na rzecz 8 rodzin. W trzech przypadkach 



zakończono prace, gdyż zaplanowane przez zespół specjalistów działania zostały zrealizowane. Wspólna 

wymiana doświadczeń , spostrzeżeń pozwalała podjąć szersze działania pomocowe. Bezpośredni 

sposób przekazywania informacji, podejmowanie konkretnych działań  niewątpliwie usprawniały  pracę i 

znacznie szybciej pozwalały  na osiągnięcie zamierzonego celu. 

 

Dbając o edukację w zakresie przemocy i mając na uwadze dobro poszkodowanych w tym dzieci 

zorganizowano 2 szkolenia. Pierwsze szkolenia zorganizowano dla członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego n/t Prawnych  aspektów funkcjonowania i organizacji zespołów interdyscyplinarnych 

oraz grup roboczych według znowelizowanej ustawy o  przeciwdziałaniu przemocy -   nowe algorytmy w 

procedurze „ Niebieskiej Karty”.  

W szkoleniu wzięło udział 26 osób. Drugie szkolenie skierowano do 35 pracowników gminnych placówek 

oświatowych, podczas których zostali zapoznani z podstawami diagnozy i pomocy psychologicznej 

udzielanej dzieciom krzywdzonym. Dodatkowo podczas jednego ze spotkań Zespołu 

Interdyscyplinarnego został zaprezentowany film pt.„Zatrzymaj przemoc w rodzinie! Interwencja policyjna 

i praca w grupie roboczej!” przedstawiający prawidłową pracę Zespołu oraz grup roboczych. Osoby 

wchodzące w skład Zespołu byli również uczestnikami wykładu z zakresu „ Nowych zagrożeń XXI wieku”. 

Tematyka wykładu dotyczyła zagrożeń występujących  w internecie, multimediach. Omówiono  zjawisko 

stalkingu, , anoreksji, bulimi, przemocy, agresji i alkoholizmu, poruszono również kwestie  sekt, dopalaczy 

i  innych narkotyków  

 

15 czerwca 2011r. Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie wyróżnił działania tutejszego 

Ośrodka w kategorii za najlepiej działający Gminny Zespół Interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie. 

 

Kierownik  
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Oświęcimiu  
/-/ Anna Chojnacka  

 


