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- kurator Sąd Rejonowy w Koszalinie
- Stowarzyszenie Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym
"Otwarte Drzwi"

ZADANIA ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO
1. Ocena sytuacji problemowej osoby indywidualnej, rodziny, grup problemowych
lub środowiska znajdujących się w sytuacji kryzysowej i opracowanie sposobu postępowania,
który będzie miał na celu przywrócenie integralności rodziny lub środowiska i możliwości
realizowania ich funkcji, a także podejmuje działania w tym celu przewidziane przepisami
prawnymi.
2. Udzielanie pomocy w zależności od potrzeb, poradnictwa :
-socjalnego,
-prawnego,
-psychologicznego
osobom, rodzinom, grupom problemowym i środowisku, które mają trudności lub wykazują potrzebę
wsparcia w rozwiązywaniu swoich problemów.
3. Monitorowanie sytaucji w rodzinach w gdzie dochodzi do przemocy, a w szczególności
koordynacja współdziałania służb.
4. Podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej oraz uruchomienie procedur
mających na celu jej powstrzymanie.
5. Podejmowanie wspólnych działań w ramach procedury "Niebieska Karta"
6. Gromadzenie informacji na temat miejsc, osób i możliwości udzielania pomocy
w środowisku lokalnym.
7. Podnoszenie kwalifikacji osób, które mają w swej pracy kontakt z osobami doznającymi
przemocy i sprawcami przemocy - organizowanie szkoleń, konferencji.
8. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kampanii profilaktycznych z zakresu
problemów uzależnienia, trudności wychowowaczych, przestępczości i innych zagadnień
lokalnej polityki społecznej.
9. Współpraca z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, właściwymi
orgaznizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi
się w działaniach na rzecz dziecka, rodziny.
10. Zespół w uzasadnionych przypadkach znęcania się nad rodziną, stosowania przemocyzawiadamia Prokuraturę Rejonową o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
KONTAKT: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Darłowie
ul. O. D. Tynieckiego 20
tel. 94 314 67 76

PROCEDURA NIEBIESKIEJ KARTY
Każda osoba doznająca przemocy w rodzinie, niezależnie czy jest to przemoc fizyczna, psychicza,
ekonomiczna, seksualna ma prawo do zgłoszenia faktu dotknięca przemocą i założenia
Niebieskiej Karty.
Niebieską Kartę można założyć w instytucji takiej jak:
1. Komisariat Policji
2. Palcówcka Oświatowej
3. Palcówcka Służby Zdrowia
4. Miejski Ośrodkek Pomocy Społeczej
5. Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Niebieska karta w ciągu 7 dni od założenia przekazywana jest do przewodniczącego
Zespołu Interdyscyplinarnego, który zwołuje tzw. "grupę roboczą".
"Grupa robocza" to zespół specjalistów w skład którego wchodzą min. pracownik socjalny,
dzielnicowy, pedagog szkolny, pracownik służby zdrowia i przedstawiciel MKRPA.
Na spotkanie z grupą roboczą zostaje zaproszona osoba doznająca przemocy, która jest
informowana o przysługujących jej prawach oraz o formach pomocy i wsparciu
z jakiego może skorzystać.
"Grupa robocza" wzywa na spotkanie osobę podejrzaną o stosowanie przemocy w rodzinie.
Osoba podejrzana zostaje pouczona o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy
oraz możliwościach uzyskania pomocy.
Po uruchomieniu procedury NK rodzina dotknięta przemocą jest monitorowana przez dzielnicowego
i pracownika socjalnego. Minimalny okres współpracy z rodziną wynosi 6 miesiecy.
W czasie trwania pracy z rodziną dotkniętą problemem przemocy w szczególnych sytuacjach
możliwe jest złożenia zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do Prokuratury Rejonowej.
W przypadku kiedy osobami dotkniętymi przemocą są dzieci lub są one świadkami przemocy
domowej informowany jest również Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny.
Na terenia Miasta Darłowa jest możliwość z korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznje
lub pomocy terapeuty rodzinnego. Należy w tym celu zgłosić się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej.

