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Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Zmianą ustawy z dnia 10 czerwca 2010 roku o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz niektórych ustaw (Dz. U. Nr 125, poz.
842) wprowadzony został obowiązek utworzenia w każdej gminie
zespołu interdyscyplinarnego w celu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
Zespół interdyscyplinarny stanowi element gminnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie i jest metodą pracy w tym
obszarze, opartą na systemowej współpracy lokalnych instytucji,
podmiotów i służb oraz na wielopłaszczyznowym podejściu do
problemu przemocy.
Celem działania Zespołu jest skoordynowanie wszelkich działań
instytucji i organów zaangażowanych w niesienie pomocy osobom
krzywdzonym. Szybkie i skuteczne podejmowanie działań
zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa oraz zatrzymania
przemocy w rodzinie, a także planowanie i realizacja działań
pomocowych.
Dnia 21 czerwca 2011 Zarządzeniem Wójta Gminy Zblewo
Nr 44/2011 został powołany Zespół Interdyscyplinarny działający
przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek organizacyjnych
pomocy społecznej, gminnej komisji rozwiązywania problemów
alkoholowych, policji, oświaty, służby zdrowia, organizacji
pozarządowych oraz kuratorzy sądowi. Szczegółowy skład zespołu
zależy od problemu występującego w danej rodzinie.
Miejscem spotkań
Zespołu Interdyscyplinarnego jest biuro
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa osób,
które łączy wspólny cel – rozwiązywanie problemu
przemocy w konkretnych rodzinach.
Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której
sytuacja życiowa Ciebie zaniepokoiła lub uważasz, że członkowie tej
rodziny lub osoba potrzebują pomocy, zgłoś się do Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Zblewie bądź do jednego z członków
Zespołu Interdyscyplinarnego w celu zweryfikowania zaistniałego
problemu rodziny.
Zgłoszenia kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie
mogą być anonimowe.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

Gdzie szukać pomocy
Zespół Interdyscyplinarny przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w
Zblewie
Zblewo ul. Główna 17
tel. 58 562 37 35

Zespół Interdyscyplinarny
przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Zblewie

Posterunek Policji w Zblewie
dzielnicowi:
asp.Marcin Jankowski,
sierż.sztab.Wojciech Troka
tel. 58 588 42 07
ośrodki zdrowia
(podstawowa opieka zdrowotna, wystawianie
zaświadczeń lekarskich o przyczynach i rodzaju
uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w
rodzinie, wszczynanie procedur niebieskiej karty)
Centrum Medyczne POLMED
Zblewo ul.Sportowa 3
tel. 58 56 018 23
NZOZ MEDYK
Zblewo ul. Kościerska 37 C
tel. 58 560 90 60
Pełnomocnik ds. Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych
Emilia Bielska
Zblewo ul.Główna 40
tel. 58 588 36 41

KONTAKT:

Zespół Interdyscyplinarny
przy
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zblewie
ul. Główna 17 83-210 Zblewo

tel. 58 562 37 35
pedagodzy szkolni:
ZSP Pinczyn
tel. 58 588 45 82
ZSP Borzechowo tel. 58 588 48 05
ZSP Kleszczewo
tel. 58 561 68 22
ZSP Bytonia
tel. 58 560 90 03
Gminne Przedszkole tel. 58 588 43 54

e-mail: sekretariat@gopszblewo.pl

PRZEMOC W RODZINIE zwana także potocznie przemocą
domową to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na
szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony
zdrowia i życia osób najbliższych.
Działania te naruszają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby
najbliższej, a także innych osób zamieszkujących wspólnie lub
wspólnie gospodarujących).
Przemoc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na
niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, narusza ich godność
osobistą, nietykalność cielesną, wolność i swobodę, w tym również
osobiste normy związane z życiem seksualnym.
Powoduje szkody na zdrowiu fizycznym, psychicznym, a także
wywołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.
RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE – FORMY
ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH
Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się
przy pomocy różnych instrumentów:
Przemoc fizyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu
siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń,
złamań czy zasinień.
Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie,
obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie,
duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami,
poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią
lub jej użyciem i inne.
Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę
fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie
pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej
poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i
nerwicowych.
Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak
zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie
poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie
poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie
kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie,
wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.
Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez
ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy,
dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego,
wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk
seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę
zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form
pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii,
zmuszaniedo prostytucji, gwałt.
Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego
finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy
innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych
potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej,
utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie,
wyliczanie wydatków, itp.

OZNAKI PRZEMOCY
Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w rodzinie obecna
jest przemoc. Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś
bliskiego są przejawem przemocy w rodzinie, osoba obserwująca te
zachowania musi zastanowić się nad tym i odpowiedzieć sobie na
kilka pytań.
Jeśli ktoś bliski, ktoś z rodziny:
• zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie,
• rani Cię swoim zachowaniem,
• znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów,
obelg, wyzwisk,
• ma nagłe napady gniewu lub furii,
• niszczy rzeczy, które są Twoją własnością,
• odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie,
• kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala Ci
podejmować żadnych decyzji,
• uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub
rodziną,
• ośmiesza Cię, poniża, upokarza również w obecności innych,
• nieustannie Cię krytykuje,
• zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych
członków rodziny,
• grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci lub innych członków
rodziny,
• bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi,
• obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie obiecuje, że to więcej
się nie zdarzy,
• wymaga od Ciebie, abyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli
nie masz na to ochoty i się nie zgadzasz,
musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu.
Jeśli w Twoim życiu występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z
wymienionych powyżej oznak, istnieje duże prawdopodobieństwo,
że doznajesz przemocy w rodzinie. Nie lekceważ tego i zwróć się po
pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc rodzinom
znajdującym się w kryzysie.

NADUŻYWANIE ALKOHOLU A PRZEMOC
Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem
alkoholu.
Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i
mogą zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem
alkoholu zanikają istniejące w człowieku hamulce, wewnętrzne
zakazy krępujące jego zachowanie.
Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się zachowań
agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna i
opanowaną, w stanie upojenia alkoholowego, może stosować
przemoc niszcząc swoją rodzinę.
Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi logicznie myśleć, rozumieć i
oceniać swoich czynów oraz nie docierają do niego racjonalne
argumenty, to nie można jednak w żaden sposób usprawiedliwiać
jego agresywnych zachowań.
Uzależnienie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością
łagodzącą -to sam sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości,
jest w pełni odpowiedzialny za swoje czyny.
Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ
nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla
innych członków rodziny. Życie z alkoholikiem może doprowadzić
do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż
podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu.
Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają
specjalistycznej pomocy terapeutycznej.
Nie jest łatwo przyznać się do tego, że w rodzinie występuje problem
alkoholu i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i
terroryzuje swoich bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach
przed zemstą dręczyciela czy nieracjonalne poczucie bycia
współwinnym przeszkadza w zwróceniu się po pomoc.
Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy,
nie szukaj rad u osób niekompetentnych.
Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc do
instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem
uzależnienia i przemocy.

