Zarz¹dzeniem Nr 3/2010 Burmistrza Miasta Wolborza z dnia 28 stycznia 2011 r.
powoùano Gminny Zespóù Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie
w Wolborzu w skùadzie:
1) Krystyna Bùaszczyk - Kierownik Miejskiego Oœrodka Pomocy Spoùecznej w
Wolborzu;
2) Anetta Goworek - Pedagog w Publicznym Gimnazjum w Wolborzu;
3) El¿bieta Kielska - Pedagog w Szkole Podstawowej w Komornikach;
4) El¿bieta Kroœnia - Starszy Specjalista Pracy Socjalnej w Miejskim Oœrodku Pomocy
Spoùecznej w Wolborzu;
5) Grzegorz Klauz - Dzielnicowy Komisariatu Policji w Wolborzu;
6) Gra¿yna Latocha – Pielêgniarka œrodowiskowa w Miejskim Oœrodku Zdrowia w
Wolborzu;
7) Jolanta Misztela - Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Proszeniu;
8) Magdalena Olejnik – Pracownik Socjalny w Miejskim Oœrodku Pomocy Spoùecznej
w Wolborzu;
9) Dorota Pacho - Nauczyciel w Szkole Podstawowej w Goleszach;
10) Iwona Ziemnicka - Pedagog w Szkole Podstawowej w Wolborzu.
Z dniem 28 stycznia 2011r. zostaùy zawarte porozumienia o wspóùpracy w Gminnym
Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie w Wolborzu
pomiêdzy Burmistrzem Wolborza a podmiotami, których przedstawiciele wchodz¹ w skùad
Zespoùu.
Zespóù Interdyscyplinarny dziaùa na podstawie Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku
o przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie oraz nowelizacji tej ustawy wprowadzonej ustaw¹
z dnia 10.06.2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdziaùaniu przemocy w rodzinie oraz
niektórych innych ustaw. Podstawê prawn¹ dziaùania Zespoùu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie w Wolborzu stanowi tak¿e Ustawa z dnia
12 marca 2004r. o pomocy spoùecznej oraz Ustawa z dnia 26 paêdziernika 1982r.
o wychowaniu w trzeêwoœci i przeciwdziaùaniu alkoholizmowi.
Organizacjê pracy Zespoùu okreœla Regulamin Pracy Gminnego Zespoùu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie w Wolborzu, przyjêty
Uchwaù¹ Nr XLIII/292/2010 Rady Gminy Wolbórz z dnia 25 sierpnia 2010 r. w sprawie
trybu i sposobu powoùywania i odwoùywania czùonków Gminnego Zespoùu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie w Wolborzu oraz
szczegóùowych warunków jego funkcjonowania.
Zasadniczym celem Zespoùu jest realna wspóùpraca sùu¿b na rzecz osób uwikùanych
w przemoc domow¹ i budowanie lokalnego systemu wsparcia instytucji i sùu¿b dla
wypracowania formuùy skuteczniejszej wspóùpracy przedstawicieli ró¿nych grup
zawodowych pracuj¹cych w Gminie Wolbórz, w obszarze przeciwdziaùania przemocy
w rodzinie.
Zadaniem Zespoùu jest integrowanie i koordynowanie dziaùañ przedstawicieli
podmiotów z terenu Gminy Wolbórz w zakresie przeciwdziaùania przemocy w rodzinie,
w szczególnoœci poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;
2) podejmowanie dziaùañ w œrodowisku zagro¿onym przemoc¹ w rodzinie
maj¹cych na celu przeciwdziaùanie temu zjawisku;
3) inicjowanie interwencji w œrodowisku dotkniêtym przemoc¹ w rodzinie;
4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mo¿liwoœciach

udzielenia pomocy w œrodowisku lokalnym;
5) inicjowanie dziaùañ w stosunku do osób stosuj¹cych przemoc w rodzinie;
6) wskazywanie priorytetów oraz inicjowanie nowych przedsiêwziêã dla
zwiêkszenia
skutecznoœci
realizacji
zadañ
Gminnego
Programu
Przeciwdziaùania Przemocy w Rodzinie,
7) wspóùpracê z Gminn¹ Komisj¹ Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych
w Wolborzu w zakresie wniosków o leczenie odwykowe oraz informacji
o przemocy domowej.
W celu rozwi¹zania problemów zwi¹zanych z wyst¹pieniem przemocy w rodzinie
w indywidualnych przypadkach Zespóù mo¿e tworzyã grupy robocze.
Obsùugê organizacyjno-techniczn¹ Zespoùu zapewnia Miejski Oœrodek Pomocy
Spoùecznej w Wolborzu.
Profesjonaliœci pracuj¹cy w ró¿nych instytucjach znacznie wzbogacaj¹ pracê Zespoùu,
a naturalna wymiana doœwiadczeñ, umiejêtnoœci i informacji stanowi prawdziwy potencjaù,
który ukierunkowany jest na problem dziecka i rodziny. Bezpoœrednim adresatem dziaùañ
Zespoùu Interdyscyplinarnego s¹ rodziny oraz dzieci zamieszkuj¹ce na terenie Gminy
Wolbórz, które znalazùy siê w trudnej sytuacji ¿yciowej, gùównie z powodu zaniedbañ
wychowawczych, bezradnoœci i braku kompetencji rodzicielskich, oddziaùywañ
przemocowych.

