
 

 

 Sprawozdanie  

     z działalności Zespołu Interdyscyplinarnego   

spraw  przeciwdziałania przemocy w  rodzinie   

dla Gminy Oświęcim  

za 2012 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 23 osoby,  przedstawiciele  instytucji: 
 3 osoby z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego, 
 1 osoba z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pełniąca obowiązki 

Pełnomocnika Wójta  ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przewodniczącej 
Komisji. 

 1 osoba z Komendy Powiatowej Policji, 
 12 osób ze szkół podstawowych, gminnych gimnazjów, przedszkoli 
 2 osoby z Wiejskich Ośrodków Zdrowia 
 1 osoba ze Stowarzyszenia „ Szansa”, 
 2 osoby z Zespołu Służby Kuratorskiej  
 1 osoba z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. 

 
W 2012r. odbyły się cztery  spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 64 grupy robocze  dla 
34 rodzin,  w skład których wchodzili przedstawiciele następujących instytucji: GOPS, Policja, GKRPA, 
placówek oświatowych, a także opiekunka świadcząca  specjalistyczne usługi dla osoby zaburzonej 
psychicznie, pielęgniarka Ośrodka Zdrowia  i psycholog,  i tak: 

 2 przedstawicieli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej brało udział w 64 grupach 
roboczych, 

 Dzielnicowi Komendy Powiatowej Policji w Oświęcimiu w 59 grupach roboczych,  
 Członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  w 24 spotkaniach, 
 Wychowawca klasy jeden raz 
 Pedagodzy 4 razy 
 Specjalista ds. przemocy działający w Punkcie dla ofiar przemocy 2 razy, 
 Kurator 2 razy 
 Opiekunka specjalistyczna do pracy z osobą zaburzona psychicznie 1  
 Pielęgniarka Ośrodka Zdrowia 1 raz 
 Psycholog 1 raz 

 
 

W  2012r. dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego odbyły się dwa szkolenia. W miesiącu maju 22 
osoby zostały przeszkolone w tematyce Procedury podejmowania działań w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, natomiast w listopadzie 28 uczestników nabyło wiedzę na temat przemocy 
stosowanej wobec dziecka.  

W październiku 2012r. odbyło się specjalistyczne szkolenie dla pracowników Gminnego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, funkcjonariuszy Policji, Kuratorów, służby zdrowia, Oświaty, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 
temat Pracy z osobami stosującymi przemoc. Celem szkolenia było m.in. nabycie umiejętności wpływu 
na postawę sprawcy przemocy w kierunku podjęcia przez niego właściwej terapii .  W szkoleniu wzięły 
udział 24 osoby.  

W ramach spotkań Zespołu Interdyscyplinarnego rozdano: 

Zarządzenie Wójta Gminy Oświęcim w sprawie zmiany załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 6/2011 
Wójta Gminy Oświęcim  z dn. 10 lutego 2011 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego dla 



Gminy Oświęcim na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Porozumienia w sprawie trybu i 
sposobu powoływania   i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych 
warunków jego funkcjonowania. 

 

Dodatkowo : 

Przedstawiane były dane statystyczne i działania podejmowane przez GOPS .  Członkowie Zespołu 
Interdyscyplinarnego przedstawiali działania podejmowane indywidualnie w swoich placówkach, 
instytucjach w ramach  przeciwdziałania przemocy. 

Omówiono procedurę wypełniania Niebieskich Kart- formularz „A” i „ B” w momencie powzięcia 
informacji o przemocy;  
Omówiono rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury 
„Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” ;  
 
Poinformowano o działaniach Policji w momencie powzięcia informacji  o podejrzeniu występowania 
przemocy w rodzinie, uzgodniono współprace placówek oświatowych z Komendą Powiatową Policji; 
 
Przybliżono procedurę przeciwdziałania przemocy rodzinnej, szkolnej oraz możliwości pomocowe 
oferowane przez Poradnie Psychologiczno- Pedagogiczną. 
 
Każdy z uczestników spotkań otrzymał wzory Niebieskich Kart, ulotkę „ STOP PRZEMOCY”, 
informator n/t działalności Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oświęcimiu, plakaty i ulotki 
dot. problematyki przeciwdziałania przemocy w rodzinie celem dalszego rozpropagowania. 

 

Realizując zadania Zespołu, omawiano indywidualne przypadki  rodzin, w których zastosowano  
procedurę „Niebieskiej Karty”. 

 

Kierownik 
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 

w Oświęcimiu 
/-/ Anna Chojnacka 

 


