ZESPÓŁ INTERDYCYPLINARNY DO SPRAW PRZECIWDZIALANIA
PRZEMOCY W RODZINIE W DĘBOWEJ KŁODZIE
Siedziba Zespołu:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Dębowa Kłoda 116, 21-211 Dębowa Kłoda
tel. 83 355 70 18
Przewodniczący Zespołu – Jolanta Antoniuk – GOPS Dębowa Kłoda, tel. 83 355 70 18

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębowej
Kłodzie zgodnie z art. 9a ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.), został powołany w dniu 19 marca
2013 r. Zarządzeniem Wójta Gminy Dębowa Kłoda Nr 16/13. Rady Gminy Dębowa Kłoda
określiła w drodze Uchwały Nr VIII/29/11 z dnia 10 czerwca 2011 r. tryb i sposób
powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe
warunki jego funkcjonowania.
Przedmiotem działalności Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie w Dębowej Kłodzie jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz ochrona ofiar
tej przemocy, określone w art. 9b ust 1,2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie ( Dz. U. Nr 180, poz. 1493 ze zm.).
Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów z różnych instytucji, łącząca swoją wiedzę,
umiejętności oraz możliwości, która podejmuje współpracę w celu niesienia pomocy osobom
doznającym zjawiska przemocy oraz przeciwdziałania temu zjawisku na terenie gminy
Dębowa Kłoda. Wyznaczone w drodze porozumień zawartych między gminą, a podmiotami
niosącymi pomoc osobom doznającym przemocy, osoby te spotykały się w okresie
sprawozdawczym w celu nakreślenia sposobu działania i wykorzystywania swoich
kompetencji, możliwości w celu skutecznego przeciwdziałania zjawisku przemocy. Grupa
Robocza to grupa osób powołanych do pracy nad konkretnymi problemami konkretnych
osób, rodzin, grup problemowych i środowisk.

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy oraz stworzenie jednolitego, profesjonalnego
systemu interwencji i wsparcia osób zagrożonych, bądź uwikłanych w przemoc w rodzinie.
Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Grup Roboczych należy w szczególności:
1. Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących przemocy w rodzinie; ocena sytuacji problemowej,
wypracowanie sposobu postępowania, który będzie miał na celu powstrzymanie przemocy
oraz podejmowanie w tym celu działań przewidzianych przepisami prawa, inicjowanie
interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie.
2. Udzielanie kompleksowej pomocy rodzinom dotkniętym zjawiskiem przemocy:
a) kierowanie ofiar i sprawców przemocy do odpowiednich specjalistów;

b) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur
mających na celu jej powstrzymanie;
c) zintegrowanie działań odpowiedzialnych za pomoc dziecku i rodzinie.
3. Monitorowanie sytuacji w rodzinach, w których dochodzi do przemocy, a w szczególności
uruchamianie współpracy między różnymi instytucjami pomocowymi.
4. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury „Niebieska Karta”.
5. Gromadzenie informacji na temat instytucji udzielających pomocy rodzinom, w których
występuje zjawisko przemocy.
6. Analiza wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania
się leczeniu odwykowemu składkowemu do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych pod kątem związku między nadużywaniem alkoholu a stosowaniem
przemocy.
7. Występowanie z zawiadomieniami do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa
znęcania się.
Do zadań Grup Roboczych należy, w szczególności:
-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.
W skład Zespołu oraz Grup Roboczych wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dębowej Kłodzie;
 Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dębowej Kłodzie;
 Komendy Powiatowej Policji w Parczewie;
 Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim;
 Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowej Kłodzie;
 Zespołu Szkół Samorządowych w Dębowej Kłodzie;
 Szkoły Podstawowej w Uhninie;
 Szkoły Podstawowej w Kodeńcu;
 Stowarzyszenie „Perły Chmielowa”.
Według definicji zawartej w art. 2 pkt. 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,
przemoc to: „Jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste osób wymienionych w pkt. 1 (członek rodziny – osoba
najbliższa w rozumieniu art. 115 § 11 ustawy z dnia 6.06.1997r. – Kodeks Karny),
w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające
ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną, powodujące szkody na ich
zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy moralne
u osób dotkniętych przemocą.”
Najczęściej wyróżnia się następujące formy przemocy:












Przemoc fizyczna, która jest intencjonalnym zachowaniem, niosącym ryzyko
uszkodzenia ciała czy zdrowia.
Przemoc psychiczna występuje często i jest trudna do udowodnienia. Niszczy
poczucie własnej wartości i godności, a same ofiary mówią, że jest bardziej raniąca
niż fizyczne znęcanie się. Przemoc psychiczna przejawia się poprzez zastraszanie,
emocjonalne wykorzystywanie, manipulowanie poczuciem winy itp.
Przemoc seksualna jest rozpoznawana rzadziej niż przemoc fizyczna. Do niedawna nie
mówiło się w kontekście relacji małżeńskich o przemocy seksualnej. Użycie siły do
wymuszenia współżycia seksualnego było prawnie i społecznie sankcjonowane.
Przemoc seksualna współwystępuje z fizycznym i psychicznym znęcaniem się,
groźbami użycia siły, lub emocjonalnym szantażem.
Zaniedbywanie rozumiane jest najogólniej, jako niezapewnienie lub uniemożliwienie
zaspokojenia potrzeb jednostce zależnej. Jest zjawiskiem obejmującym bardzo szeroką
skalę zachowań. Może dotyczyć zarówno działań nieświadomych jak i świadomej
niemożności działania.
Przemocy ekonomicznej, którą rozumiemy poprzez odbieranie zarobionych pieniędzy,
uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych potrzeb
rodziny itp.
Przemoc domowa zwykle powtarza się według zauważalnej prawidłowości.

Nie bądź obojętny – reaguj na przemoc!
Jeśli doświadczasz przemocy lub jesteś świadkiem osób krzywdzonych, widzisz coś
niepokojącego dzwoń po pomoc – nie zwlekaj – reaguj!:
Ważne telefony i adresy:






Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Dębowej
Kłodzie: 83 355 70 18
Komenda Powiatowa Policji w Parczewie: 83 355 32 10
Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem
w Parczewie: 504 806 438
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 801 120 002
Kryzysowy Telefon Zaufania: 116, 123

