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Zespól Interdyscyplinarny jest to grupa specjalistów z różnych instytucji, podejmująca 
współpracę  i skoordynowane działania mające na celu niesienie pomocy osobom dotkniętym 
przemocą  w rodzinie 

Obowiązek utworzenia Zespołu Interdyscyplinarnego, jako zadania własnego gminy, 
wynika z Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 
z 2015 r. poz. 1 3 9 0). Członków Zespołu Interdyscyplinarnego powołuje Wójt. 

W skład Zespołu wchodzi 17 osób, są  to: 
1. Beata Wąsowska — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, 
2. Aneta Bartnicka — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, 
3. Hanna Przypaśniak — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stani4wowie, 
4. Paula Gochna — Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stanisławowie, 
5. Robert Reda - Komisariat Policji w Stanisławowie, 
6. Paweł  Chlopik - Komisariat Policji w Stanisławowie, 
7. Andrzej Kaliszuk - Komisariat Policji w Stanisławowie, 
8. Tomasz Zdanowicz — Urząd Gminy Stanisławów, 
9. Urszula Dzido - Szkoła Podstawowa w Ładzyniu, 
10. Katarzyna Pludowska - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, 
11. Wanda Zdanowicz - Szkoła Podstawowa w Stanisławowie, 
12. Bożena Kamińska — Zespól Szkól w Pustelniku, 
13. Ewa Bieńko — Gimnazjum w Stanisławowie, 
14. Łukasz Szatkowski Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, 
15. Małgorzata Zdanowicz — Centrum Medyczno — Diagnostyczne w Stanisławowie, 
16. Jadwiga Witczak — Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Stanisławowskiej, 
17. Jolanta Endzelm — Towarzystwo Przyjaciół  Ziemi Stanisławowskiej. 
Przewodniczącym Zespołu Interdyscyplinarnego jest Pani Beata Wąsowska Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie, zastępcą  - Pani Wanda Zdanowicz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stanisławowie, sekretarzem - Pani Hanna Przypaśniak pracownik 
socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 

Zespól Interdyscyplinarny działa w oparciu o procedurę  „Niebieskiej Karty". Procedura ta 
obejmuje ogól czynności podejmowanych i realizowanych w związku z uzasadnionym 
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Do realizacji w/w procedury zobligowani są  
przedstawiciele policji, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, ochrony zdrowia, oświaty, 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych oraz organizacji pozarządowych. 

Wszczęcie procedury Niebieskiej Karty następuje poprzez wypełnienie formularza A przez 
przedstawiciela wyżej wymienionych podmiotów i przekazanie do przewodniczącego Zespołu 
Interdyscyplinarnego, który z kolei niezwłocznie przekazuje go członkom Zespołu. W celu 
rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych 
przypadkach Zespól tworzy grupy robocze. 

W okresie sprawozdawczym tj. od 01 stycznia 2016r. do 31 grudnia 2016r. odbyło się  
17 posiedzeń  Zespołu, z których sporządzono listy obecności oraz protokoły. Podczas prac Zespołu
rozmawiano na temat zjawiska przemocy w rodzinie na terenie Gminy Stanisławów, powoływano
grupy robocze, omawiano akty prawne, według których podejmowane są  działania na rzecz 
przeciwdziałania przemocy. Omawiano również  zadania jakie spoczywają  na członkach Zespołu
Interdyscyplinarnego, grup roboczych oraz realizowane procedury „Niebieskiej Karty". Spotkania 
Zespołu mają  na celu poprawę  sposobów udzielania pomocy osobom doświadczającym przemocy 
i ich najbliższemu otoczeniu. 

Członkowie grup roboczych diagnozowali sytuacje w poszczególnych rodzinach, wymieniali się  
informacjami, omawiali możliwości udzielenia odpowiedniego wsparcia rodzinie. Omawiane były 
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również  możliwości dotyczące profilaktyki, rozpowszechniania wiedzy na temat przemocy 
w środowisku, podnoszenia kwalifikacji osób pracujących z rodziną  dotkniętą  przemocą. 

Zespól Interdyscyplinarny w 2016 roku realizował  również  działania zawarte w Gminnym 
Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Stanisławów na lata 2016-2020 tj. 
podejmowanie działań  w środowisku zagrożonym przemocą  oraz systematyczne zbieranie 
informacji na temat rozmiarów zjawiska przemocy w rodzinie. 

W 2016 r. wszczęto procedurą  w 14 rodzinach, w 12 rodzinach kontynuowano procedurę  
wszczętą  w 2015r. Do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego wpłynęło 20 formularzy 
Niebieskiej Karty — A: 9 procedur wszczęto przez policję, 9 przez GOPS, 2 przez ochronę  zdrowia. 
7 Niebieskich Kart zostało założonych w toku trwania tej samej procedury. Zespól zakończył  
26 procedur: 20 w wyniku ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia 
o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w rodzinie oraz po zrealizowaniu planu pomocy, 
6 w wyniku braku zasadności podejmowania działań. 

W rodzinach w których realizowana jest procedura Niebieskiej Karty członkowie grupy 
roboczej opracowują  i 'realizują  szczegółowy plan pomocy rodzinie, dzielnicowy i pracownik 
socjalny systematycznie monitorują  sytuację  tych rodzin. W 2016 roku odbyto się  29 spotkań  grupy 
roboczej, sporządzono 15 Niebieskich Kart C oraz 13 Niebieskich Kart D. 

Zespól Interdyscyplinarny zajmuje się  również  rozpowszechnianiem informacji 
o możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym. W tym zakresie zostały opracowane 
ulotki informujące o instytucjach świadczących pomoc osobom dotkniętym przemocą  w rodzinie. 

W 2016 r. 6 członków Zespołu uczestniczyło w 3 szkoleniach z zakresu przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. 

Obsługę  organizacyjno-techniczną  Zespołu Interdyscyplinarnego zapewnia Gminny Ośrodek 
Pomocy Społecznej w Stanisławowie. 
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