
STOP PRZEMOCY !!!! 

----- ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY ds. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY ------- 

Od dnia 14.03.2011r. na terenie Gminy Dobra funkcjonuje powołany Uchwałą Rady  Gminy Dobra Nr V/36/11 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny d/s przeciwdziałan ia przemocy w rodzinie   działający przy Gminnym Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Dobrej. W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele niżej wymienionych 

jednostek: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej 

2. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej 

3. Komisariatu Policji w Zawadce 

4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej 

5. Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie 

6. Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej 

7. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej 

Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego  należy między innymi integrowanie i koordynowanie działań jednostek 

wchodzących w jego skład oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie, przede wszystkim przez: 

• diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie 

•  podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie, mających na celu przeciwdziałanie 

temu zjawisku 

•  inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy  

w środowisku lokalnym 

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie 

 

Celem Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego jest: 

• pomoc osobom, rodzinom i środowiskom dysfunkcyjnym w przezwyciężaniu ich problemów 

• efektywne podejmowanie działań pomocowych i interwencyjnych w momencie zaistniałego problemu 

•  współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

• rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy  

w środowisku lokalnym. 

 

 

 

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje si ę rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa zaniepokoiła Ciebie 

i uwa żasz, że członkowie tej rodziny potrzebuj ą Naszej pomocy, zgło ś się do Gminnego O środka Pomocy 

Społecznej w Dobrej.  

 

 

 



 

 

 Ingerencja  

Uruchomienie pracy Zespołu Interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na: 

• Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,  

• Prośbę dziecka, 

• Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,  

• Informacje uzyskane z placówek oświatowych,  

• Informacje od innych służb np.(szkoły, policji, Kościoła, służb medycznych, organizacji pozarządowych). 

W celu zgłoszenia zaistniałego problemu, wymagającego udzielenia pomocy i uruchomienia pracy Zespołu, należy 

wypełnić i złożyć wniosek (druk w załączniku) o zwołanie posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego.  

Wniosek można złożyć osobiście, listownie lub drogą elektroniczną pod adresem: 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

34-642 Dobra 38 

e-mail: opsdobra@pro.onet.pl  

lub na ręce członków Zespołu – informacja w Urzędzie Gminy Dobra lub Ośrodku Pomocy Społecznej.  

 

Godziny przyjmowania wniosków przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej: 

Poniedziałek od 8:00 do 16:00 

od wtorku do piątku od 7:15 do 15:15 

 

Wykaz numerów tel. do poszczególnych Członków Komisji: 

1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej – tel. 18-33-30-020  

2. Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dobrej – tel. 18- 33-30-122  

3. Komisariatu Policji w Zawadce – tel.33- 43- 049  

4. Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Dobrej – tel. 33 – 30- 009  

5. Zespołu Placówek Oświatowych w Jurkowie – tel. 33-40-022  

6. Zespołu Placówek Oświatowych w Skrzydlnej – tel. 33-31-006  

7. Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Dobrej – tel. 33-30-011  

 

 


