Sprawozdanie z działalności
Zespołu Interdyscyplinarnego
działającego przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim
za okres od X 2011 do VI 2012

Podstawą prawną działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
1. Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i
przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. nr 70, poz. 473 z późniejszymi
zmianami).
2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z
2005r. nr 180, poz. 1493 z późniejszymi zmianami).
3. Uchwała Nr XXXIII/206/09 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 30 grudnia
2009 roku w sprawie: Przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie na lata 2010-2015.
4. Uchwała Nr VI/34/2011 Rady Miejskiej w Opolu Lubelskim z dnia 31 marca 2011
roku w sprawie: Warunków funkcjonowania oraz trybu i sposobu powoływania i
odwoływania Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Opole Lubelskie.
5. Zarządzenie nr 41/2011 Burmistrza Opola Lubelskiego z dnia 10 października 2011
roku w sprawie: Powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Na mocy zawartych porozumień pomiędzy Burmistrzem Opola Lubelskiego a
dyrektorami i kierownikami następujących instytucji: Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim,
Komenda Powiatowa Policji w Opolu Lubelskim, Prokuratura Rejonowa w Opolu
Lubelskim, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim, Samodzielny
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Opolu Lubelskim, Zespół Szkół im. Konarskiego w Opolu Lubelskim,
Parafia Rzymskokatolicka w Opolu Lubelskim, Klub Abstynenta „Jutrzenka” w Opolu
Lubelskim, Ośrodek Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim, Gminna Komisja
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Opolu Lubelskim, został powołany
dwunastoosobowy Zespół Interdyscyplinarny.
Skład zespołu :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Justyna Kocon – przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
Bożenna Kłudka – zastępca przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego
Regina Szczygieł - sekretarz
Anna Wojtowicz – członek
Mariola Opoka – członek
Marzena Czopek – członek
Agnieszka Szkutnicka – członek
Iwona Bidzińska – członek
Jolanta Jędrasik – członek
Krzysztof Kozak – członek
Joanna Pomorska-Batyra – członek
Elżbieta Socha – członek

W miesiącu październiku 2011r. wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego
wzięli udział w szkoleniu pod tytułem „Tworzenie i działanie Zespołu
Interdyscyplinarnego” otrzymując na konie stosowny certyfikat

Celem działania Zespołu Interdyscyplinarnego jest:
−
−
−

usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na zidentyfikowane
problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w rodzinie,
zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za realizację zadań
wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata
2010 – 2015,
zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów związanych z
wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

Zadania zespołu:
−
−
−
−
−
−

integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których przedstawiciele
wchodzą w skład zespołu
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie gminy Opole Lubelskie,
podejmowanie działań w środowisku, zagrożonym przemocą w rodzinie, mających
na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia
pomocy w środowisku lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.

Zadania grup roboczych:
−
−
−
−

opracowanie i realizacja 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,
informowanie przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o efektach działań
grup roboczych.

W ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego w Opolu Lubelskim w okresie X - XII
2011 odbyły się dwa posiedzenia całego Zespołu Interdyscyplinarnego, natomiast w okresie
I - VI 2012 odbyło się 2 razy spotkanie całego Zespołu Interdyscyplinarnego, 15 posiedzeń
grup roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego.
Na posiedzeniu dnia 9 grudnia 2011 roku został przyjęty Regulamin Zespołu
Interdyscyplinarnego stanowiący załącznik do sprawozdania.
W okresie X - XII 2011 do Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęła z Komendy
Powiatowej Policji w Opolu Lubelskim 1 Niebieska karta. W okresie I – VI 2012 do Zespołu
Interdyscyplinarnego wpłynęło łącznie 21 Niebieskich kart z tego 14 z KPP w Opolu
Lubelskim, 7 z OPS w Opolu Lubelskim uzupełnionych przez członków Zespołu
Interdyscyplinarnego.
Należy podkreślić, że oprócz 15 posiedzeń grup roboczych Zespołu
Interdyscyplinarnego wybrani członkowie grup roboczych spotkali się dodatkowo 11 razy z
ofiarami przemocy domowej.

Efekty działań grup roboczych:
W wyniku pracy grup roboczych i współpracy z ofiarami przemocy domowej i ich
rodzinami w 2012r. zostało wygaszonych 9 Niebieskich kart.
Kobiety
 leczenie odwykowe dobrowolne w Poradni Leczenia Uzależnień
na oddziale szpitalnym

Mężczyźni
1

Dzieci

2
 Zmotywowanie i uczestnictwo w grupie terapeutycznej dla osób
współuzależnionych w Poradni Odwykowej przy SP ZOZ w
Opolu Lubelskim
 Zmotywowanie i uczestnictwo w grupie wsparcia Al-ANON w
Klubie Abstynenta „Jutrzenka” w Opolu Lubelskim
 Pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy domowej z Ośrodka
Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oraz Gminnego Punktu
Konsultacyjnego dla Osób Uzależnionych i Współuzależnionych
 Pomoc psychologiczna dla członków rodzin dotkniętych
przemocą domową w ramach wsparcia psychologa szkolnego
 Pomoc finansowa z Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu
Lubelskim
 Wnioski do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydział
Rodzinny i Nieletnich w sprawie rozeznania sytuacji małoletnich
i objęcie rodziny nadzorem kuratora zawodowego
 wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydział
Rodzinny i Nieletnich o umieszczenie noworodka w rodzinie
zastępczej
 Zatrzymanie i osadzenie w zakładzie karnym sprawcy przemocy
domowej
 Postanowienie Sadu Rejonowego w Opolu Lubelskim
dotyczącego przymusowego kleczenia odwykowego w placówce
stacjonarnej
 Wniosek do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych o diagnozę i skierowanie na przymusowe
leczenie odwykowe
 wniosek do Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim III Wydział
Rodzinny i Nieletnich o zasądzenie alimentów na rzecz
małoletnich dzieci
 Zmotywowanie i podjęcie leczenia u specjalistów:
- neurologa
- psychiatry
 Motywowanie do kontynuowania spotkań w Klubie Abstynenta
„Jutrzenka”
 Wnioski przygotowawcze Prokuratury Rejonowej w Opolu
Lubelskim
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14 rodzin, w których występuje przemoc domowa objętych pomocą Zespołu
Interdyscyplinarnego jest systematycznie monitorowanych przez pracowników socjalnych
Ośrodka Pomocy Społecznej w Opolu Lubelskim oddelegowanych do pracy w grupach
roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego oraz dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w
Opolu Lubelskim. Wizyty mają na celu sprawdzenie na bieżąco sytuacji rodzinnej oraz
działań podejmowanych przez zainteresowanych.

Dla skutecznego przeciwdziałania przemocy w rodzinie konieczna jest świadomość
specyfiki zjawiska i wiedza na temat cyklu przemocy w rodzinie oraz sytuacji
psychologicznej osób jej doświadczających, zwłaszcza że z przemocą w rodzinie wiąże się
wiele mitów i stereotypów z pewnością utrudniających walkę z tym zjawiskiem. Przemoc w
rodzinie inaczej zwana przemocą domową to nie tylko przemoc fizyczna, lecz także
psychiczna, seksualna lub ekonomiczna. Wbrew stereotypom ma nona miejsce nie tylko w
rodzinach z tzw. „marginesu społecznego”, lecz także w tych dobrze sytuowanych,
uważanych za „normalne” i występuje we wszystkich grupach społecznych. Przemoc w
rodzinie nie jest zachowaniem incydentalnym i zwykle powtarza się. Dlatego też członkowie
Zespołu Interdyscyplinarnego apelują do osób będących świadkiem przemocy w rodzinie o
powiadamianie o tym zespołu, policji lub innego podmiotu działającego na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

