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 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca współpracę celem 

udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym 

problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.  

                 Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana 

zarówno do ofiar  przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz  

w problemy współistniejące.  Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone  

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Uchwałą Nr XLII/378/14 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 12 lutego 2014 r. 

został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2014-2017.  

Poprzedni program był przyjęty na lata 2011-2013. 

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  

i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

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. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone  



3 
 

w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów 

występujących w indywidualnych przypadkach. 

           Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Punkcie Konsultacyjnym 

Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Ustrzykach Dolnych ul. Pionierska 10 o godz.12.00             

co dwa miesiące w trzeci czwartek miesiąca.                            

     W 2015 roku zwołano 6  posiedzeń   Zespołu Interdyscyplinarnego w tym 2 posiedzenia 

indywidulane dla rodzin w których została wszczęta procedura „Niebieskie Karty  w celu 

podjęcia działań interwencyjnych.                                      

 Podczas spotkań Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące  

w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania 

wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano plany działań w indywidualnych 

przypadkach, w większości powoływano grupy robocze, omawiano sprawozdania  

z działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące działalności Zespołu 

oraz problemu przemocy na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

. Procedura „Niebieskie Karty” w 2015 r. 

 
 

1. Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A”:    24 

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

a) policji  -  17 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej -  7 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0 

d) oświaty - 0 

e) ochrony zdrowia-  0 

 

2. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 35. 

a) liczba utworzonych w 2015 r. grup roboczych  17 

b) liczba pracujących w 2015 r. grup roboczych  35 

c) liczba posiedzeń grup roboczych                     139 

d) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których  

w/w postępowanie dotyczyło 68 

e) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie  

dotyczyło  35 

 

3. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą:  35 
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4. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą: 17 

5. Liczba zakończonych w 2015 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

na podstawie: 

a) § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:  23 

b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:   0 

6. Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe   0 

 

Działania pomocowe prowadzone przez pracowników  

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2015 r.,  

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

 
1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

10 Psychoterapia dla osób współuzależnionych 

13 Wgląd w sytuację rodziny 

8 Wsparcie psychologa 

2 Objęcie wsparciem asystenta rodziny 

4 Porada prawna 

 

2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

7 Psychoterapia dla osób uzależnionych 

10 
Wniosek do Prokuratury Rejonowej o  przymusowe leczenie 

odwykowe 

7 
Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań w stosunku do 

sprawcy przemocy 

10 
Skierowanie do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych o leczenie odwykowe 

0 Wsparcie psychologa 
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3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

1 Wsparcie psychologa 

5 
Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 

oraz zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

 

Liczba zawiadomień o powzięciu podejrzenia  

o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez OPS  

i zespół interdyscyplinarny  

(na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie). 

 

Instytucja, do której 

przekazano 

zawiadomienie 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez OPS 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

Policja 4 0 

Prokuratura 0 0 

 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego  

(prawnego, psychologicznego i in.)  

dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

 

Rodzaj poradnictwa 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie 

gminy 

Brak 

1 raz  

w 

miesiącu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

miesiącu 

1 raz  

w 

tygodniu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo prawne   X    

Poradnictwo psychologiczne    X   

Psychoterapia dla osób 

uzależnionych  

i współuzależnionych. 

  X    
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W 2015 r ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego: 

1. Przeprowadzone zostało szkolenie „Procedury Niebieskie Karty w praktyce Zespołu 

Interdyscyplinarnego ” dla członków zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych. 

2. We współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Kobiet „Victoria” zostały 

zorganizowane warsztaty samoobrony Wendo dla kobiet doznających przemocy w 

rodzinie oraz projekcja filmu dotyczącego ogólnego problemu przemocy. 

 

      

  

 

 

 

 

 

 


