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Zespół ma za zadanie m.in. diagnozowanie problemu przemocy w
rodzinie, następnie podejmowanie działań w środowisku zagrożonym
przemocą w celach zapobiegawczych bądź podejmowanie interwencji w
środowisku dotkniętym patologią.
Konieczne jest opracowywanie i realizacja indywidualnych planów
pomocy i inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc, a
następnie monitorowanie sytuacji w tych rodzinach.
Do zadań zespołu należy również dokumentowanie podejmowanych
działań, a także ich efektów.
Cele działania Zespołu
Usprawnienie systemu przepływu informacji oraz reagowania na
zidentyfikowane problemy społeczne, w tym w szczególności przemocy w
rodzinie.
1. Zintegrowanie działań instytucji i organizacji odpowiedzialnych za
realizację zadań wynikających z
Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla
Miasta Krotoszyn na lata 2011-2016.
2. Nr XXXII/246/2016 z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta i Gminy Krotoszyn na
lata 2017-2021
3. Zespół może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania
problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w
indywidualnych przypadkach. W skład grupy roboczej wchodzą
przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej,
GKRPA, policji, oświaty i ochrony zdrowia. W skład grupy roboczej
mogą wchodzić kuratorzy sądowi, a także przedstawiciele innych
podmiotów – specjaliści w dziedzinie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, którzy wypełniają na rzecz zgłoszonej rodziny/osoby
czynności służbowe, zawodowe lub statutowe.
Zadania Zespołu
1. Integrowanie i koordynowanie działań podmiotów, których
przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.
2. Diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta
Krotoszyna
3. Podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w
rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku.

4. Inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w
rodzinie.
5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i
możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym.
6. Inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc.
Zadania grup roboczych
1. Opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych
przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.
2. Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy
oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy.
3. Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w
których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.
4. Informowanie Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego o
efektach działań grup roboczych.
Adresaci działań podejmowanych przez Zespół
1. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy
wobec dziecka/dzieci lub współmałżonka.
2. Rodziny, w których dzieci są zaniedbywane (niedożywienie, brak
opieki lekarskiej, brak realizacji obowiązku szkolnego itp.).
3. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy
wobec osób starszych.
4. Rodziny, w których używane są narkotyki, nadużywany jest
alkohol.
5. Rodziny, w których występują konflikty pomiędzy rodzicami a
dziećmi/dzieckiem.
6. Rodziny z grupy ryzyka stosowania przemocy, szczególnie wobec
małoletnich.
7. Rodziny, w których zdarzają się przypadki stosowania przemocy
wobec innych osób niewymienionych w punktach 1), 2) i 3), a
pozostających w relacjach zależności
Zespół współpracuje z:
1. Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Krotoszynie,
2. Komendą Powiatową Policji w Krotoszynie,
3. Zespołem Szkół Publicznych w Krotoszynie,
4. Publicznym Przedszkolem w Krotoszynie,
5. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Krotoszynie,
6. Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Krotoszynie,
7. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w
sprawach rodzinnych przy SR w Krotoszynie,
8. Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej wykonującym orzeczenia w
sprawach karnych przy SR w Krotoszynie,
9. Ochroną
zdrowia
–
lekarzem
rodzinnym,
pielęgniarką
środowiskową,
10. Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Krotoszynie,
11. Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krotoszynie.
Zespół Interdyscyplinarny
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