MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LUBLIŃCU

Zespół interdyscyplinarny do sprawprzeciwdziałania
przemocy w rodzinie
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Głównym aktem prawnym regulującym kwestie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, zasad
postępowania wobec osób dotkniętych przemocą oraz zasad postępowania wobec osób stosujących przemoc jest
ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wraz z wejściem w życie z dniem 1 sierpnia 2010r. nowelizacji
cytowanej ustawy pojawiły się nowe obowiązki nałożone na gminę oraz wytyczne dla tworzenia systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W Lublińcu działa Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie powołany przez Burmistrza
Miasta Lublińca. W skład Zespołu weszli pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lublińcu, Policji, Sądu
i Ośrodka Kuratorskiego, Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, placówek oświatowych − szkół,
poradni psychologiczno- pedagogicznej. Zespół Interdyscyplinarny pełni funkcję strategiczno-koordynującą
polegającą na kształtowaniu lokalnej polityki przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Jego zadaniem jest m. in.
integrowanie i koordynowanie działań instytucji lokalnych i zwiększanie efektywności podejmowanych działań
interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu. W celu rozwiązywania czy ograniczania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w indywidualnych przypadkach Zespół tworzy grupy robocze,
które opracowują i realizują plan pomocy dla konkretnej rodziny, monitorują sytuację oraz dokumentują działania
wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz analizują efekty tych działań. Podejmowanie interwencji w
środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o procedurę „Niebieskie Karty”, która
obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez członków Zespołu w związku z uzasadnionym
podejrzeniem przemocy w rodzinie. Osoby doznające przemocy domowej potrzebują zwykle pomocy
psychologicznej, prawnej, materialnej,a nawet medycznej. Dlatego przeciwdziałanie przemocy w rodzinie nie może
opierać się na działalności jednego podmiotu. Procedura „Niebieskie Karty” została opracowana tak, by łączyć
kompetencje wyżej wspomnianych służb i współpracować w celu udzielania skutecznego wsparcia wykorzystując
narzędzia i możliwości każdej z nich.
UCHWAŁY, ZARZĄDZENIA:
Zarządzenie nr 71/2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 04 kwietnia 2012r. w Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie Gminy Lubliniec - sprawie ustalenia i wprowadzenia Regulaminu Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Gminy Lubliniec
Zarządzenie Nr 59 2012 Burmistrza Miasta Lublińca z dnia 27 marca 2012r. w sprawie powołania Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Uchwała nr 57/V/2011 Rady Miasta Lubliniec z dnia 15 lutego 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i
odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
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