PLAN PRACY ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO W MIĘKINI
NA OKRES
OD 1 PAŹDZIERNIKA 2018r. DO 30 WRZEŚNIA 2019r.

LP.

ZADANIA

1.

Realizacja Gminnego

DZIAŁANIA

CZŁONEK ZI REALIZUJĄCY DZIAŁANIE



Zgodnie z zapisami programu




Przewodniczący ZI
Wszyscy członkowie ZI



Publikowanie artykułów i informacji w prasie



Przewodniczący i Sekretarz

Programu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz
ochrony Ofiar w Rodzinie na
lata 2016-2021
2.

Podnoszenie świadomości
społecznej w obszarze

lokalnej.

Zespołu Interdyscyplinarnego.

przyczyn i skutków przemocy



Kampanie społeczne i projekty socjalne

oraz integrowanie i



Organizowanie „pogadanek” dla dzieci i młodzieży w

oświatowych na terenie Gminy

ramach edukacji w szkole.

Miękinia.

koordynowanie działań w tym
zakresie.



Pozyskiwanie partnerów do współpracy w ramach





Zamieszczanie bieżących informacji na stronie
internetowej Urzędu Gminy w Miękini oraz Gminnego

Wszyscy członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego.

akcji informacyjnych.


Dyrektorzy jednostek



Sekretarz Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Ośrodka Pomocy Społecznej w Miękini.

3.

Udostępnianie informacji na



Rozpowszechnianie informacji o dostępnych formach

temat możliwości uzyskania

pomocy, tj. psychologicznej, prawnej, socjalnej,

pomocy w sytuacjach

medycznej.



Wszyscy członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego.

przemocy w rodzinie.

4.

Zwiększanie świadomości i



Prowadzenie Punktu Mediacyjnego.

umiejętności mieszkańców



Organizowanie spotkań ze specjalistami tj.



Przewodniczący i Sekretarz
Zespołu Interdyscyplinarnego.

Gminy Miękinia związanych z

psychologiem, doradcą prawnym, terapeutą

przeciwdziałaniem przemocy

uzależnień – Gminny Punkt Konsultacyjny.

Interdyscyplinarnego w

Realizacja projektów socjalnych i kampanii

porozumieniu z Wójtem Gminy

społecznych na rzecz mieszkańców Gminy Miękinia.

Miękinia.

w rodzinie.





Przewodniczący Zespołu

.
5.

Zapewnienie profesjonalnej



Realizowanie procedury „Niebieska Karta”

pomocy osobom



Gminny Punkt Konsultacyjny

organizacyjnych pomocy

doświadczającym przemocy



Praca grup roboczych z ofiarami i sprawcami

społecznej, gminnych komisji

przemocy oraz osobami zależnymi (dziećmi).

rozwiązywania problemów

w rodzinie, sprawcom



Przedstawiciele jednostek

przemocy oraz świadkom

alkoholowych, policji, oświaty i

przemocy w rodzinie

ochrony zdrowia.


Wszyscy członkowie Zespołu

Interdyscyplinarnego.

6.

Współpraca podmiotów w



ramach działalności Zespołu
Interdyscyplinarnego na



terenie Gminy Miękinia.

Organizowanie i prowadzenie posiedzeń Zespołu



Przewodniczący ZI, Sekretarz ZI

Interdyscyplinarnego.



Wszyscy członkowie Zespołu
Interdyscyplinarnego.

Współpraca ze specjalistami, instytucjami,
organizacjami udzielającymi pomocy w sytuacji
przemocy w rodzinie.



Wdrażanie zmian w prawie lokalnym i
ponadlokalnym.



Pozyskiwanie środków na przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie (profilaktyka) oraz ograniczanie skutków
przemocy w rodzinach.



Współpraca z innymi instytucjami udzielającymi
pomocy ofiarom oraz sprawcom przemocy w rodzinie
(np. PCPR – oddziaływania korekcyjno-edukacyjne
wobec osób stosujących przemoc domową).

7.

Gminny Program Wspierania
Rodzin na lata 2018-2020



Zgodnie z zapisami programu



Wszyscy członkowie ZI

