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Powołany został na mocy Uchwały  nr XLIV/334/14 Rady
Miasta w Lędzinach z dnia 30.01.2014r. w sprawie trybu
i  sposobu  powoływania  i  odwoływania  członków Zespołu
Interdyscyplinarnego  w  Lędzinach  oraz  szczegółowych
warunków jego funkcjonowania. 

Sposób działania Zespołu został określony w Regulaminie
funkcjonowania  Zespołu  Interdyscyplinarnego
w Lędzinach. 

Na  podstawie  Porozumienia o  Współpracy  w  Zespołe
Interdyscyplinarnym  w  Lędzinach z  dnia  19.05.2011r.
i  Zarządzeń  Burmistrza  Miasta  Lędziny  w skład  Zespołu
wchodzą przedstawiciele:

 jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
 gminnej  komisji  rozwiązywania  problemów

alkoholowych,
 policji,

 oświaty,
 ochrony zdrowia,
 organizacji pozarządowych.

W  pracach  Zespołu  uczestniczą  również
przedstawiciele: sądu rejonowego, prokuratury rejonowej
i straży miejskiej.

Posiedzenia  Zespołu odbywają  się,  w  zależności  od
potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Członkowie Zespołu wykonują zadania w ramach swoich
obowiązków służbowych, zawodowych lub społecznie. 

Celem strategicznym Zespołu jest kształtowanie lokalnej
polityki  w  zakresie  zapewnienia  bezpieczeństwa
w  rodzinach,  w  których  występuje  przemoc,
podejmowanie działań na rzecz ochrony praw człowieka,
równego traktowania poszanowania jego praw i wolności
oraz budowanie, integrowanie i koordynowanie lokalnego
systemu  wsparcia  dla  wypracowania  formuły
skuteczniejszej  współpracy  przedstawicieli  różnych  grup
zawodowych i zwiekszenia efektywności działań na rzecz
przeciwdziałania zjawisku przemocy w mieście Lędziny.

Zespół realizuje zadania określone w Programie:
„System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
w Mieście Lędziny.”

Do zadań Zespołu w szczególności należy:

 diagnozowanie  problemu  przemocy
w rodzinie,

 podejmowanie  działań  w  środowisku
zagrożonym  przemocą  mających  na  celu
przeciwdziałanie temu zjawisku,

 inicjowanie  interwencji  w  środowisku
dotkniętym przemocą w rodzinie,

 rozpowszechnianie  informacji  o  osobach,
instytucjach  i  możliwościach  udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,

 inicjowanie  działań  w  stosunku  do  osób
stosujących przemoc w rodzinie,

 powoływanie  Grup  Roboczych,  których
zadaniem  jest  praca  z  indywidualnymi
przypadkami.

Obsługę  organizacyjno  –  techniczną Zespołu
zapewnia  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w  Lędzinach:  Sekcja  ds.  Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.

GRUPY ROBOCZEGRUPY ROBOCZE

Grupa  Robocza to  zespół  przedstawicieli  służb,
instytucji  i  innych  podmiotów  zaangażowanych
w  rozwiązywanie  indywidualnych  przypadków
przemocy  w  rodzinie  poprzez  realizację
procedury „Niebieskie Karty”.

Do  zadań  Grup  Roboczych należy
w szczególności:

 opracowanie,  realizacja  i  ewaluacja  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
w Lędzinach oraz członkowie powoływanych przez
Zespół  Grup  Roboczych zobowiązani  są  do
zachowania  poufności  wszelkich  informacji
i  danych, które pozyskali  przy realizacji  działań.
Obowiązek  ten  rozciąga  sie  także  na  okres  po
ustaniu  członkostwa  w  Zespole  oraz  Grupach
Roboczych.

Praca Grup Roboczych przynosi korzyści:

 osobom dotknietym przemocą w rodzinie,

 sprawcom przemocy domowej,

 osobom  realizującym  zadania  w  zakresie
przeciwdziałania przemocy domowej.



Korzyści dla osób doznających przemocy:

✔ możliwość uzyskania  wieloaspektowej  oferty
pomocy w przezwyciężaniu trudnej sytuacji,

✔ szybsze  i  planowe  realizowanie  działań
pomocowych,

✔ możliwość otrzymania  szybszej,  bardziej
zindywidualizowanej i adekwatnej pomocy,

✔ unikanie  sprzecznych  lub  powielających  się
działań różnych specjalistów,

✔ uzyskanie  wskazówek,  w  jaki  sposób  można
efektywniej,  a  tym  samym  z  większą
satysfakcją osobistą rozwiązać swoje trudności,
problemy, konflikty,

✔ poczucie  większej  wartości,  wpływu na swoje
życie,  sprawstwa,  dostrzeganie  siebie  jako
osoby  ważnej  dla  różnych  osób,  które  chcą
pomóc.

Korzyści dla osób stosujących przemoc:

✔ edukacja na temat przemocy w rodzinie, w tym
zachowań nieakceptowanych społecznie,

✔ uzyskanie  świadomości  własnych  zachowań
przemocowych wobec bliskich,

✔ uzyskanie informacji  na  temat  możliwości
otrzymania  pomocy  i  wsparcia  (m.in.  terapia
odwykowa,  psychologiczna,  trening
zastępowania  agresji,  program  korekcyjno  –
edukacyjny  dla  sprawców  przemocy
w rodzinie), 

✔ nabycie  umiejętności  korzystania  z  pomocy
innych osób i specjalistów,

✔ możliwość wypowiedzenia  się  co  do  swojej
sytuacji  rodzinnej  i  udziału  w opracowywaniu
indywidualnego planu pomocy na rzecz swojej
osoby,

✔ świadomość  działań  podejmowanych  przez
Grupę Roboczą w stosunku do osoby stosującej
przemoc w rodzinie.

     Korzyści dla specjalistów:

✔ szybki  i  pełny  przepływ  informacji  pomiędzy
podmiotami  realizującymi  procedurę
„Niebieskie Karty”,

✔ bezpośrednia i  otwarta  komunikacja  między
członkami Grup Roboczych,

✔ szerokie spojrzenie na problemy klienta i jego
środowisko  społeczne co  umożliwia  pełniejsze
zrozumienie jego sytuacji,

✔ możliwość postawienia  wspólnej  diagnozy
rodziny i opracowania dla niej planu pomocy,

✔ podjęcie  wspólnych,  zaplanowanych  oraz
skoordynowanych działań,

✔ szybsza, pełniejsza,  skuteczniejsza  oraz
bardziej adekwatna pomoc dla osób i rodziny,

✔

✔ redukcja  poczucia  osamotnienia  i  obciążenia
problemami klientów oraz możliwość uzyskania
pomocy i wsparcia od innych specjalistów,

✔ oszczędność czasu i energii,

✔ zdobywanie wiedzy i umiejętności zawodowych.

WAŻNE NUMERYWAŻNE NUMERY

➔ Komenda Powiatowa Policji w Bieruniu:
tel. 32) 323 32 00

➔ Prokuratura Rejonowa w Tychach:
tel. 32) 788 23 00

➔ Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej
w Lędzinach: tel. 32) 216 67 91

➔ Punkt  Interwencji  Kryzysowej
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Lędzinach: tel. 32) 324 08 16

➔ Gminna  Komisja  Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Lędzinach:
tel. 32) 216 67 91
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       Podstawa prawna:

➔ Ustawa  z  dnia  29  lipca  2005  r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,

➔ Rozporządzenie  Rady  Ministrów  z  dnia
13  września  2011  r.  w  sprawie  procedury
„Niebieskie  Karty”  oraz  wzorów formularzy
„Niebieska Karta”.
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http://www.mopsledziny.pl/

