
ZARZ^DZENIE NR 16/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 marca 2017r.

w sprawie powotania Zespotu Interdyscyplinarnego.

Na podstawie art. 30 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorza,dzie gminnym ( Dz, U. z
2016r. poz. 446 z pozniejszymi zmianami) , w zwia_zku z art. 6 ust.2, pkt.4 ; art. 9a, ust.2
ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziataniu przemocy w rodzinie ( DZ.U. z 2015r. poz.
1390 oraz Uchwaty Nr VII/43/2011 Rady Gminy Ostrowek z dnia 29 czerwca 2011r. w
sprawie trybu i sposobu powotywania i odwotywania cztonkow Zespotu Interdyscyplinarnego
w Gminie Ostrowek ( Dz. Urz. Nr 244, poz. 2543 z 2011r. ) zarzqdzam co nast^puje :

§ 1. Powotuje. Zespot Interdyscyplinarny w sktadzie:
1) Renata Jastrz^bek - specjalista pracy socjalnej Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Ostrowku,
2) Anna tyko - specjalista pracy socjalnej Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w
Ostrowku,
3) Justyna Dorywata - specjalista pracy socjalnej Gminnego Osrodka Pomocy Spofecznej w
Ostrowku,
4) Joanna Krolewicz - cztonek Gminnej Komisji do spraw Rozwiqzywania Problemow
Alkohofowych w Ostrowku,
5) Mieczystaw Pawlak - Sekretarz Gminy w Urze_dzie Gminy w Ostrowku,
6) Janusz Owczarek - dzielnicowy Komisariatu Policji w Osjakowie,
7) Agnieszka Muszyriska - pedagog szkolny Gimnazjum w Ostrowku,
8) Grazyna Bak - piele_gniarka Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Opieki
Zdrowotnej w Ostrowku,
9) Anna Bocia_ga -kurator zawodowy Sqdu rejonowego w Wieluniu.

§ 2. 1. Zadaniem Zespotu Interdyscyplinarnego jest integrowanie i koordynowanie
dziatah cztonkow zespotu w zakresie przeciwdziatania przemocy w rodzinie, w szczegolnosci
poprzez:

a) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
b) podejmowanie dziatari w srodowisku zagrozonym przemocq w rodzinie maja.cych na

celu przeciwdziatanie temu zjawisku,
c) inicjowanie interwencji w srodowisku dotknie,tym przemocq w rodzinie,
d) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia

pomocy w srodowisku lokalnym,
e) inicjowanie dziatan w stosunku do osob stosuj^cych przemoc w rodzinie.

2. Zespot Interdyscyplinarny realizuje dziatania okreslone w gminnym programie
przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 3. Przed przysta_pieniem do wykonywania zadah cztonkowie Zespotu
Interdyscyplinarnego ztozq Wojtowi Gminy Ostrowek oswiadczenie, ktorego tresc jest
okreslona w zatqczniku Nr 1 do niniejszego Zarza^dzenia.

§ 4. Organizacje. pracy Zespotu Okresla Regulamin pracy Zespotu Interdyscyplinarnego
stanowiqcy zata^cznik Nr 2 do niniejszego Zarz^dzenia.



§ 5. Wykonanie zarza.dzenia powierza sie_ Kierownikowi Gminnego Osrodka Pomocy
Spofecznej w Ostrowku.

§ 6. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podje_cia.

WO J

mgri. yszard Turek



Zatqcznik Nr 1
Do Zarz^dzenia Nr 16/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 marca 2017r.

/ imiq I nazwisko/ /miejscowosc, data/

/instytucja, ktorq reprezentuje/

O S W I A D C Z E N I E

Ja, nizej podpisany ( a)
legitymujqcy SIQ dowodem osobistym Nr ,
be_d$c przedstawicielem instytucji/ organizacji,

oddelegowanym (aj na mocy porozumienia zawartego przez Wojta Gminy Ostrowek , z
instytucjayfirma. , ktorq reprezentuje. do pracy w 2ESPOLE INTERDYSCYPLINARNYM/ lub
GRUPIE ROBOCZEJ, po zapoznaniu sie_ z tresciq art. 266 pkt.l Kodeksu Karnego, ktory
stanowi: Kto wbrew przepisom ustawy lub przyje_temu na siebie zobowigzaniu ujawnia lub
wykorzystuje informacje, z ktora. zapoznat sie. w zwiqzku z petniona, funkcjq, wykonywanq
praca., dziatalnoscia^ spotecznq, gospodarczq lub naukowg, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnosci albo pozbawieniu wolnosci do lat 2. -

Oswiadczarri; ze zachowam poufnosc informacji i danych, ktore uzyskatem (am) przy
realizacji zadan zwia^zanych z przeciwdziataniem przemocy w rodzinie oraz, ze znane mi sa.
przepisy o odpowiedzialnosci karnej za udostepnienie danych osobowych lub umozliwienie
do nich doste_pu osobom nieuprawnionym.

/czytelny podpis skfadajqcego oswt'adczenie/

Podpis zlozono w obecnosci:

W 6ĵ ,

^̂ ^̂
Z- Ryszartt



Zata_cznik Nr 2
do Zarzqdzenia nr 16/2017
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 14 marca 2017r.

REGULAMIN GMINNEGO ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO

§1
Postanowienia ogolne

1. Regulamin ustala tryb dziatania Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego.
2. Zespot Interdyscyplinarny dziata w oparciu o ustawe. z dnia 29 lipca 2005 r. o

przeciwdziataniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. z 2015r. poz. 1390)
3. W sktad Zespotu wchodza, przedstawiciele instytucji/ organizacji zwiqzanych z realizacjg

zadari na rzecz pomocy osobom i rodzinom.
4. Warunkiem przystgpienia instytucji / organizacji do Zespotu Interdyscyplinarnego jest

podpisanie porozumienia instytucji/organizacji z Wojtem Gminy Ostrowek, bqdz
wydelegowanie przez Wojta pracownikow samorzqdowych Gminy Ostrowek.

5. Osoby wchodza.ce w sktad Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego wspotpracuj^ ze sob$
w sposob skoordynowany zapewniaj^c skuteczne przeciwdziatanie przemocy w rodzinie.

6. Przez problem rozumie sie. kazda, trudna. sytuacj^ osoby, rodziny, grupy problemowej, b$dz
srodowiska, ktorych rozwia,zanie wykracza poza kompetencje jednej instytucji i wymaga
zaangazowania innych podmiotow.

§2
Cele Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego

l.Gminny Zespot Interdyscyplinarny realizuje dziatania okreslone w Gminnym Programie
Przeciwdziatania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie
Ostrowek .

2. Pomoc osobom, rodzinom, grupom problemowym i srodowiskom dysfunkcyjnym w
przezwycifjzaniu ich problemow.

3. Efektywne podejmowanie dziatari pomocowych i interwencyjnych w momencie
zaistniatego problemu.

4. Wspotdziatanie z innymi podmiotami przy rozwia_zywaniu problemu i przeciwdziataniu
przemocy w rodzinie.

5. Rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i mozliwosciach udzielenia pomocy
w srodowisku lokalnym.

§3
Zadania Gminnego Zespotu Interdyscyplinarnego

l.Cele Zespotu realizowane sa. poprzez:
1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
2) podejmowanie dziatari w srodowisku zagrozonym przemoca. w rodzinie maja.cych na celu

przeciwdziatanie temu zjawisku.



3) podejmowanie interwencji w przypadku przemocy domowej i uruchamianie procedur
majqcych na celu jej powstrzymanie.

4) inicjowanie dziatah w stosunku do osob stosujqcych przemoc w rodzinie.
5) udzielanie pomocy, a w zaleznosci od potrzeb poradnictwa socjalnego, prawnego,

psychologicznego osobom, rodzinom, grupom problemowym i srodowisku, ktore majq
trudnosci lub wykazujg potrzebe. wsparcia w rozwiqzywaniu swoich problemow.

6}udzie!anie pomocy dzieciom doswiadczajqcym i be_da,cym swiadkami przemocy w
w rodzinie.

7)podejmowanie wspolnych dziatah w ramach procedury ,, Niebieska karta".
W ramach Zespotu Interdyscyplinarnego realizowane moze bye takze:
1) tworzenie lokalnych kampanii profilaktycznych m. in. z zakresu problemow uzaleznieh,

bezrobocia, trudnosci wychowawczych, przest^pczosci i innych zagadnieh lokalnej
polityki spotecznej.

2) inicjowanie badah, diagnoz w tym wspolnego diagnozowania osob indywidualnych
i srodowiska, ktorego problem dotyczy oraz ekspertyz wspieraja_cych prace Zespotu
Interdyscyplinarnego w danym obszarze.

§4
Tryb i sposob powotywania i odwotywania cztonkow Zespotu Interdyscyplinarnego

. Powotywanie i odwotywanie cztonkow Zespotu Interdyscyplinarnego:
1) cztonkow Zespotu powotuje Wojt Gminy Ostrowek, sposrod wskazanych przez osoby

kierujqce instytucjami/organizacjami, ktore podpisaty z Wojtem porozumienie o
wsp dtp racy,

2) kazdy cztonek Zespotu Interdyscyplinarnego przed udziatem w pierwszym posiedzeniu
Zespotu sktada pisemne oswiadczenie o zachowaniu poufatosci wszelkich informacji
i danych uzyskanych przy realizacji zadah w ramach pracy w Zespole, ktorego tresc
okreslona zostata w zata_czniku Nr 1 do niniejszego Zarzqdzenia.

3) cztonek Zespotu Interdyscyplinarnego i grupy roboczej moze zostac odwotany:
- w trybie natychmiastowym, w przypadku uzasadnionego podejrzenia o naruszenie

zasad poufnosci danych i informacji uzyskanych w ramach dziatania w Zespole
Interdyscyplinarnym moc$ Zarzqdzenia Wojta Gminy Ostrowek,

- na wniosek podmiotu, ktorego jest przedstawicielem w przypadku zakoriczenia pracy
w instytucji, ktora, reprezentowat z rownoczesnym wskazaniem kandydata na miejsce
cztonka uste,puja,cego,

- nie wywia_zywania sie. z dziatari Zespotu Interdyscyplinarnego na wniosek
Przewodnicza_cego Zespotu,

- na jego wniosek w przypadku zmiany miejsca zamieszkania na terenie innej gminy
lub w innych przypadkach losowych poprzez ztozenie rezygnacji.

. Powotywanie i odwotywanie zarzqdu Zespotu Interdyscyplinarnego:
1) wybor przewodniczqcego Zespotu, ktory zarazem petni funkcje, koordynatora Zespotu

naste_puje na pierwszym posiedzeniu wszystkich wytypowanych czfonkow. Na
spotkaniu tym dokonuje sie. rowniez wyboru zast^pcy przewodniczgcego oraz
sekretarza. Wybor zarz^du odbywa sie. w gtosowaniu jawnym, zwykta, wiqkszoscia,
gtosow.



2) o wyborze zarzqdu Zespotu Interdyscyplinarnego zostaje pisemnie
powiadomiony Wojt Gminy Ostrowek,

3) Przewodniczqcy moze zostac odwotany na podstawie:
- uzasadnionego pisemnego wniosku ktoregokolwiek z cztonkow Zespotu

tnterdyscyplinarnego,
- pisemnej rezygnacji Przewodnicza_cego,
- uzasadnionego, pisemnego wniosku Wojta Gminy Ostrowek,

4) odwotanie naste_puje w wyniku gtosowania jawnego, zwyktq wie,kszosciq gtosow.
5) odwotanie Przewodniczqcego skutkuje konicznosci$ powotania nowego

Przewodniczqcego , zgodnie z w/w zapisami.

§5
Warunki funkcjonowania Zespotu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych

l.Zespot dziata przy Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Ostrowku, ktory zapewnia
jego obstuge, techniczna..

2. Prace Zespotu Interdyscyplinarnego i grup roboczych koordynuje Przewodnicz^cy
Zespotu Interdyscyplinarnego.

3. W przypadku nieobecnosci przewodniczqcego, posiedzenie zwotuje i prowadzi
w razie koniecznosci zast^pca oraz podejmuje jego obowiqzki.

4. Posiedzenie Zespotu jest wazne, gdy wezmie w nim udziat potowa cztonkow Zespotu.
W Przypadku braku wymaganej liczby cztonkow przewodnicz^cy wyznacza kolejny termin
Posiedzenia.

5. Sekretarz Zespotu zobowiqzany jest do:
- sporzqdzania protokotu z kazdego posiedzenia, w ktorym spisuje przebieg obrad,
oraz podje_te uchwaty,

- przygotowuje i dotqcza do protokotu list^ obecnosci spotkah,
- nadzoruje nad podpisaniem protokotu i przedstawia do podpisu Przewodniczgcemu

Zespotu,
- przeprowadza gtosowanie na posiedzeniach Zespotu,
- prowadzi rejestr spraw, aktow prawnych, ktore podejmowane sq przez Zespot,
- wykonuje inne prace zlecone przez Przewodniczqcego Zespotu.

6. Cztonkami Zespotu Interdyscyplinarnego sq osoby wskazane przez instytucje/organizacje,
ktore podpisaty porozumienie o wspotpracy, a takze pracownicy samorzqdowi wskazani
przez Wojta Gminy Ostrowek.

7. Cztonkami grup roboczych sa_ pracownicy instytucji/organizacji wskazanych w ust.3,
zgodnie ze swoimi kompetencjami okreslonymi w szczegolnych przepisach prawa i
dotyczqcymi zakresu dziatania tych instytucji/ organizacji. Celem grup roboczych jest
praca z indywidualnymi problemami osob, rodzin, grup problemowych i srodowisk.

8. Spotkania Zespotu Interdyscyplinarnego odbywaj$ si§ w zaleznosci od potrzeb, nie
rzadziej jednak niz raz na kwartat.

9. Spotkania grup roboczych zwotuje sie. na wniosek Przewodnicz^cego Zespotu
Interdyscyplinarnego, a takze na wniosek osob, rodzin, grup problemowych lub
srodowiska, majqcych trudnosci lub wykazujqcych potrzebe. wsparcia w rozwiqzywaniu
sytuacji problemowych.

10. Z kazdego Spotkania zostaje sporz^dzony protokot zawieraj^cy: list^ obecnosci,
tematyke. omawianych spraw ogolnych, przypadki indywidualne, opis dziatah do



podje_cia.
11. Wszystkich cztonkdw Zespotu Interdyscyplinarnego i grup roboczych obowia_zuje zasada

tajnosci informacji przekazywanych w ramach prac Zespotu lub grupy. Obowia_zek ten
utrzymuje siQ takze po ustaniu cztonkostwa w Zespole lub grupie roboczej.

12. W celu tworzenia lokalnych kampanii profilaktycznych oraz lokalnej polityki spotecznej
w pracach uczestnicza. wszyscy cztonkowie Zespotu Interdyscyplinarnego.

§6
Zwotywanie Zespotu Interdyscyplinarnego i grup roboczych

l.Zgtoszenie sprawy na posiedzenie grup roboczych moze dokonac kazdy cztonek Zespotu
lub grupy roboczej. Osoba zgtaszajqca sprawe, ustala z Przewodniczqcym sktad, miejsce
oraz termin posiedzenia grupy roboczej. Zgtoszenie odbywa sie, poprzez wypetnienie przez
cztonka Zespotu i przedstawienie Przewodnicza_cemu kwestionariusza zgtoszeniowego
stanowia_cego zatqcznik Nr 1 niniejszego Regulaminu.

2. Przewodnicz^cy Zespotu zwotuje posiedzenie grupy roboczej na podstawie
kwestionariusza zgtoszeniowego, podajqc czas i miejsce posiedzenia . Zwotanie
posiedzenia moze miec forme, pisemnq, mailowa. lub telefoniczna..

3. Przewodniczgcy zaprasza na posiedzenie grupy roboczej przedstawicieli instytucji
wskazanych w kwestionariuszu. Dopuszcza sie_, po konsultacji z osoba, zgtaszaja_cq
sprawe., mozliwosc uczestnictwa na posiedzeniu przedstawiciela innej
instytucji wchodza_cej w sktad Zespotu, a nie wskazanej w kwestionariuszu zgtoszenia.
Dopuszcza sie_ zaproszenie do pracy w grupach roboczych osoby z poza cztonkow
Zespotu, ktorych obecnosc jest niezb^dna do rozwia_zania problemu. Przed
Przystapieniem do pracy osoba ta podpisuje oswiadczenie.

4. Sktad grup roboczych uzalezniony jest od problemu - moze bye zmienny.
5. Posiedzenia grup roboczych odbywaj$ sie. w dni powszednie, w godzinach pracy

Gminnego Osrodka Pomocy Spotecznej w Ostrowku. Dopuszcza si^ mozliwosc
organizacji posiedzenia na terenie innych instytucji lub organizacji zaangazowanych
w udzielenie pomocy oraz w innym terminie.

6. Spotkania organizowane sq gtownie w siedzibie Urze_du Gminy Ostrowek. Mogq bye
rowniez organizowane w siedzibach poszczegolnych instytucji/ organizacji wchodzqcych
w sktad Zespotu Interdyscyplinarnego

7. Cztonkowie Zespotu Interdyscyplinarnego i grup roboczych wykonuja. zadania w ramach
Obowiqzkowstuzbowych i zawodowych.

8. Uczestnictwo w spotkaniach Zespotu jest obowia_zkowe.

§7
Postepowanie na rzecz osob, rodzin, grup i srodowiska

1.Grupy robocze tworzy Zespot Interdyscyplinarny w celu rozwia_zywania problemow
zwiqzanych z wyst^powaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach.

2. W sktad grup roboczych wchodza. przedstawiciele instytucji wymienionych w § 1
niniejszego Zarzqdzenia.

3. Do zadari grup roboczych nalezy:
- opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wysta_pienia

przemocy w rodzinie,



- monitorowanie sytuacji rodzin, w ktorych dochodzi do przemocy oraz rodzin
zagrozonych wysta_pieniem przemocy,

- dokumentowanie dziatari podejmowanych wobec rodzin, w ktorych dochodzi do
przemocy oraz efektow tych dziatari,

4. Na pierwszym spotkaniu roboczym grupa robocza ustala plan pomocy osobie,
rodzinie, grupie problemowej lub srodowisku, okre^laj^c osoby odpowiedzialne za
realizacje. poszczegolnych cz^sci dziatari, opis zadari dla poszczegolnych cztonkow

grupy roboczej, a takze dla osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych,
b$dz srodowiska.

5. Na drugim spotkaniu grupy roboczej przedstawiane s$ przez cztonkow dziatania
podje_te na rzecz osoby, rodziny, grupy problemowej lub srodowiska. Istnieje
mozliwosc zwotywania kolejnych spotkah w danej sprawie.

6. Podejmowanie interwencji w srodowisku wobec rodziny dotkni^tej przemocq
odbywa sie. w oparciu o procedure, „ Niebieskiej Karty" i nie wymaga zgody osoby
dotknie_tej przemoca. w rodzinie.

§8
Dokumentacja, monitorowanie prac Zespotu i grup roboczych

l.Przewodniczqcy gromadzi dokumentacje. wytworzon$ przez Zespot w celach
statystycznych i ewaluacyjnych m.in. ilosci spraw skierowanych do grup roboczych, sktadu
poszczegolnych grup, efektow pracy grup i.t.p. W oparciu o zebrane dane dokonuje oceny
realizacji zadari przez grupy, a w razie potrzeby proponuje niezb^dne korekty.

2. W ramach pracy z osobq, rodziny, grupami problemowymi bqdz srodowiskiem
gromadzona jest nast$puja_ca dokumentacja:
1) Kwestionariusz zgtoszeniowy - dokument potwierdzaja.cy zgtoszenie problemu do

Rozpatrzenia przez grupy robocze ( zatqcznik Nr 1);
2) Pisemna zgoda osoby lub petnoletniego przedstawiciela rodziny, ktorej sprawa

dotyczy - zastrzega si^ ze w sytuacjach wyj^tkowych np. w przypadku zagrozenia
dobra dziecka lub zgtoszenia dokonywanego przez dziecko, grupe^ roboczq zwotuje si^
w trybie natychmiastowym i bez wymaganej zgody ( zatqcznik Nr 2 ) .

3) Wniosek o zwotanie posiedzenia Zespotu Interdyscyplinarnego/ grupy roboczej -
( zatqcznik Nr 3 ) .

4) Decyzja o zwotaniu posiedzenia Zespotu/ grupy roboczej- dokument okreslaja_cy
sktad grupy roboczej, termin i miejsce posiedzenia ( zat^cznik Nr 4),

5) Informacja na temat przekazanych dokumentow - dokumenty lub kopie dokumentow
dotycza.cych osoby, rodziny zgtaszaja.cej problem ( zatqcznik Nr 5 ),

6) Plan dziatah Zespotu Interdyscyplinarnego - opis zadah dla poszczegolnych cztonkow
grupy oraz osoby, rodziny, przedstawicieli grup problemowych ba^dz srodowiska (
zatqcznik Nr 6),

7) Protokot posiedzenia Zespotu Interdyscyplinarnego - (zatqcznik Nr 7 ),
8) Protokot posiedzenia grupy roboczej - ( zatqcznik Nr 8 ),



9) Monitoring dziatan grup roboczych - realizacja zadari okreslonych w planie dziatan
przez cztonkow grup roboczych, osobe^ rodzine^ przedstawicieli grup problemowych
lub srodowisk ( zata^cznik Nr 9 ).

10) Informacja grupy roboczej o zakonczeniu dziatan - dokument okreslajqcy sktad grupy
roboczej, okolicznosci zakonczenia dziatan oraz wykaz dokumentow zwia_zanych z
podJQtymi dziataniami ( zatqcznik Nr 10 )

3. Ponadto dokumentacjt; posiedzenia grup roboczych stanowi lista obecnosci.
4. Dokumentacja o ktorej mowa w pkt. 2 i 3 jest gromadzona w siedzibie Gminnego Osrodka

Pomocy Spotecznej w Ostrowku.
5. Zespot postuguje si^ pieczqtkq nagtowkowq o tresci:

..ZESP6t INTERDYSCYPLINARNY
W OSTR6WKU

98-311 OSTROWEK ".

Turek



Zafqcznik Nr 1 do Regutaminu

KWESTIONARIUSZ ZGtOSZENIOWY

Instytucja zgtaszaja.ca
Data zgtoszenia
Okreslenie problemu/6w:

Opis sytuacji ( sktad rodziny, fakty, okolicznosci):

Przebieg dotychczasowych dziatari i udzielonej pomocy:

Proponowany sktad zespotu;
1
2
3
4
5
6
7.

9.
10.

Data posiedzenia zespotu ( wypetnia Przewodniczqcy)

(podpis osoby zgtaszajqcej sprawq)



Zatqcznik Nr 2 do Regulaminu

PISEMNA ZGODA

(miejscowosc, data)

(imi% i nazwisko)

(miejsce zamieszkania, nr domu)

(poczta)

(telefon kontaktowy)

1. Wyrazam zgode, na podj^cie przez Zespot Interdyscyplinarny funkcjonujqcy przy
Gminnym Osrodku Pomocy Spotecznej w Ostrowku , dziatan na rzecz mojej
osoby/rodziny .

2. Wyrazam zgode_ na przetwarzanie moich danych osobowych niezbednych do podje_cia
dziatan przez Zespot Interdyscyplinarny, zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o
ochronie danych osobowych ( Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926).

3. DIa potrzeb pracy Zespotu Interdyscyplinarnego przekazuje_ kserokopie, nast^puj^cych
dokumentow:

(podpis)



Zaiqcznik Nr 3 do Regulaminu

WNIOSEK O ZWOtANIE POSIEDZENIA
ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO/ GRUPY ROBOCZEJ

(niepotrzebne skreslic}

Prosze. o zwotanie posiedzenia Zespotu Interdyscyplinarnego / Grupy roboczej w
sktadzie: (podac specjalistow, ktorzy powinni uczestniczyc w posiedzeniu}:

1
2
3
4
5
6

Imie. i nazwisko osoby zgfaszajqcej:

Nazwa instytucji i stanowisko, na jakim zatrudniona jest osoba zgtaszajqca problem:

Dane osoby, ktorej dotyczy problem:

1. Sktad osobowy rodziny (podac imiona i nazwisko)
a) matka -
b) ojciec -
c) dzieci - { dodatkowo podac wiek} -

d) inni •

2. Adres i numertelefonu :.....

Krotki opis zgfaszanego problemu:

W spotkaniu wezmie udziaf / nie wezmie udziatu ( niepotrzebne skreslic ) przedstawiciel
rodziny, w ktorej wystgpit problem.

Czyteiny podpis osoby zgfaszajqcej)



Zatqcznik Nr 4 do Regulaminu

D E C Y Z J A

Na podstawie zgtoszenia

(nazwa instytucji)
z dnia zwotujQ posiedzenie Zespotu
Interdyscyplinarnego / grupy roboczej w sktadzie:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16. .,

Termin posiedzenia Zespotu:

Godzina posiedzenia :

Miejsce posiedzenia :

(miejscowosc, data) (podpis Przewodniczqcego Zespofu)



Zatqcznik Nr5 do Regulaminu

INFORMACJA NA TEMAT PRZEKAZANYCH DOKUMEIMTOW

(miejscowosc, data)

(imiq, nazwisko)

(miejsce zamieszkania, nr domu)

( poczta)

(telefon kontaktowy)

1. DIa potrzeb pracy Zespotu Interdyscyplinarnego dziataja_cego przy Gminnym
Osrodku Pomocy Spotecznej w Ostrowku, przekazuj^ kserokopitj naste_pujqcych
dokumentow:

( podpis)



Zaiqcznik Nr 6 do Regulaminu

PLAN DZIAtAN ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO

(nrsprawy) (miejscowosc, data)

Dotyczy:

(imie_ i nazwisko osoby, lub przedstawicielo rodziny)

Zadania cztonkow zespotu:

INSTYTUCJA DZIAtANIE

Zadania dla osoby/ rodziny:

Kolejne spotkanie Zespotu:
( data)

Podpisy uczestnikow Zespofu Interdyscyplinarnego:



Zaiqcznik Nr 7 do Regulaminu

PROTOKOt POSIEDZENIA ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO

W dniu odbyto sie_ posiedzenie Zespotu Interdyscyplinarnego w
sktadzie:

(imiq, nozwisko) ( instytucja)
1
2
3
4
5
6
7
8

9.

W sprawie dotycza_cej

W trakcie posiedzenia postanowiono, ze cztonkowie Zespotu podejma. naste.puja.ee dziatania
( co, kto, wjakim czasie).

1
2
3
4
5
6

Zobowia.zano cztonkow rodziny do podje_cia naste.puja.cych dziatari:
( co, kto, wjakim czasie)

1
2
3
4
5

Ustalono termin kolejnego posiedzenia Zespotu
(data)

Podpisy uczestnikow Zespotu Interdyscyplinarnego:



Zafqcznik Nr 8 do regulaminu

PROTOKOt POSIEDZENIA GRUPY ROBOCZEJ

Wdniu odbyto sie. posiedzenie grupy roboczej wsktadzie;

nazwisko) (instytucja)

1.
2.
3.
4.
S.
6.
7.
8.

W sprawie dotyczqcej:

W trakcie posiedzenia postanowiono, ze cztonkowie grupy roboczej podejmg. naste.puja.ee
dziatania: ( co, kto, wjakim czasie):

1
2
3
4
5
6

Zobowiazano cztonkow rodziny do podj^cia naste_puja,cych dziatari:
( co, kto, w jakim czasie )

1
2

3
4
5.

Ustalono termin kolejnego posiedzenia grupy roboczej na dzieh
(data)

Podpisy cztonkow grupy roboczej ;



Zatqcznik Nr 9 do Regulominu

MONITORING DZIAtAN ZESPOtU INTERDYSCYPLINARNEGO

( nr sprawy) ( miejscowosc, data)

Dotyczy:

(imiq i nazwisko osoby, iub przedstawiciela rodziny)

Zadania cztonkow Zespotu:

Zrealizowane dziatania
Czy osoba/ rodzina wymaga
dalszego wsparcia Dalsze dziatania

Dalsze zadania dla osoby/ rodziny:

Kolejne spotkanie Zespotu Interdyscyplinarnego:
{ data )

Podpisy uczestnikow Zespotu Interdyscyplinarnego:



Zatqcznik Nr 10 do Regulaminu

INFORMACIA GRUPY ROBOCZEJ O ZAKONCZENIU DZIAtAN

(miejscowosc, data)

Przewodniczqcy
Zespotu Interdyscyplinarnego

Gminy Ostrowek

Grupa robocza w sktadzie:
1
2
3
4
5
6.

W dniu na posiedzeniu grupy roboczej w sprawie rodziny:

(done dotyczqce osob doznajqcych przemocy, stosujqcych przemoc)

podje_ta decyzje. o zakonczeniu dziatalnosci w tej sprawie, gdyz (noiezy podac argumentacj^
decyzji):

Cztonkowie grupy roboczej wnioskujq o przekazanie informacji nt, danej rodziny i objt;cie
rodziny dalsza, pomoca. do ( wymienic nazwy instytucji, adres) :

1
2
3
4

W zatqczeniu przekazujemy petna, dokumentacje, pracy grupy roboczej:

1. Wniosek o zwotanie grupy roboczej z dnia:



2. Protokoty posiedzeh grupy roboczej z dnia ( wymienic doty posiedzeh grupy)

3. Inne dokumenty ( wymienic jakie):

Podpisy cztonkow grupy roboczej:

1,
2.
3.
4.
5.
6.


