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 Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów podejmująca współpracę celem 

udzielenia pomocy osobom lub całym rodzinom znajdującym się w kryzysie i dotkniętym 

problemem przemocy. Działania te skierowane są na rozwiązanie konkretnego problemu.  

                 Ważnym elementem pracy Zespołu jest interwencja kryzysowa skierowana 

zarówno do ofiar  przemocy w rodzinie jak i sprawców, oraz świadczenie pomocy 

psychologicznej, terapeutycznej, prawnej osobom uwikłanym w przemoc domową oraz  

w problemy współistniejące.  Zespół interdyscyplinarny realizuje działania określone  

w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  

Uchwałą Nr XLII/573/18 Rady Miejskiej w Ustrzykach Dolnych z dnia 15 stycznia 2018  r. 

został przyjęty Gminny Program Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Ustrzyki Dolne na lata 2018-2021.  

Poprzedni program był przyjęty na lata 2014-2017. 

Celem głównym zespołu interdyscyplinarnego jest efektywna współpraca instytucji  

i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy w rodzinie, poprzez: 

1. diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie; 

2. podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na 

celu przeciwdziałanie temu zjawisku; 

3. inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie; 

4. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia 

pomocy w środowisku lokalnym; 

5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie. 

 

Zespół Interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze w celu rozwiązywania problemów 

związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach. 

Do zadań grup roboczych należy, w szczególności: 

• opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia 

przemocy w rodzinie; 

• monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin 

zagrożonych wystąpieniem przemocy; 

• dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do 

przemocy oraz efektów tych działań. 

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych wykonują zadania w ramach 

obowiązków służbowych lub zawodowych. Prace w ramach grup roboczych są prowadzone  
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w zależności od potrzeb zgłaszanych przez Zespół lub wynikających z problemów 

występujących w indywidualnych przypadkach. 

           Posiedzenia Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się w Miejsko-Gminnym 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 o godz.12.00             

co dwa miesiące w trzeci czwartek miesiąca.                            

     W 2018 roku zwołano 6  posiedzeń   Zespołu Interdyscyplinarnego.                                      

 Podczas spotkań Zespołu omawiano problemy zjawiska przemocy w rodzinie występujące  

w jednostkach reprezentowanych przez członków Zespołu, podejmowano działania 

wynikające z procedury „Niebieskie Karty”, ustalano plany działań w indywidualnych 

przypadkach, w większości powoływano grupy robocze, omawiano sprawozdania  

z działalności grup roboczych oraz poruszano sprawy różne dotyczące działalności Zespołu 

oraz problemu przemocy na terenie Miasta i Gminy Ustrzyki Dolne. 

 

 

. Procedura „Niebieskie Karty” w 2018 r. 

 
 

1. Liczba ogółem sporządzonych „Niebieskich Kart A”:    38 

- w tym przez przedstawicieli podmiotów wszczynających procedurę: 

a) policji  -  35 

b) jednostek organizacyjnych pomocy społecznej - 2 

c) gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych - 0 

d) oświaty - 3 

e) ochrony zdrowia-  0 

 

2. Liczba prowadzonych przez grupy robocze spraw w ramach procedury „Niebieskie 

Karty”: 52. 

a) liczba utworzonych w 2018r. grup roboczych  35 

c) liczba posiedzeń grup roboczych                     185 

d) liczba osób poszkodowanych w wyniku przemocy w rodzinie, których  

w/w postępowanie dotyczyło 131 

e) liczba osób stosujących przemoc w rodzinie, których w/w postępowanie  

dotyczyło  55 

 

3. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart C” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą:  32 

 

4. Liczba sporządzonych „Niebieskich Kart D” przez Zespół Interdyscyplinarny / Grupę 

Roboczą: 21 
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5. Liczba zakończonych w 2018 r. spraw w ramach procedury „Niebieskie Karty”  

na podstawie: 

a) § 18 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:  32 

b) § 18 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie procedury „Niebieskie Karty”  

oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”:   4 

6. Liczba przypadków odebrania dziecka z rodziny przez pracownika socjalnego 

wykonującego obowiązki służbowe   0 

 

Działania pomocowe prowadzone przez pracowników  

Ośrodka Pomocy Społecznej w 2018 r.,  

w odniesieniu do osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie. 

 
1. Działania podejmowane wobec osób doświadczających przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

2 Psychoterapia dla osób współuzależnionych 

9 Wsparcie psychologa 

 

2. Działania podejmowane wobec osób stosujących przemoc w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

10 Psychoterapia dla osób uzależnionych 

14 Wniosek do Prokuratury Rejonowej o  przymusowe leczenie 

odwykowe 

11 Wniosek do Prokuratury o podjęcie działań w stosunku do 

sprawcy przemocy 

14 Skierowanie do Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania problemów 

Alkoholowych o leczenie odwykowe 

1 Wsparcie psychologa 

                5 Objęcie dozorem kuratora sądowego 

 

 

3. Działania podejmowane wobec świadków przemocy w rodzinie: 

Liczba osób Podjęte działania 

1 Objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole 
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oraz zajęciami dydaktyczno-wychowawczymi 

                   7 Wniosek do Sądu Rodzinnego o wgląd w sytuacje rodziny 

                    2 Skierowanie do świetlicy opiekuńczej 

                   1 Wsparcie pomocą lekarza psychiatry 

 

Liczba zawiadomień o powzięciu podejrzenia  

o popełnieniu ściganego z urzędu przestępstwa  

z użyciem przemocy w rodzinie, dokonanych przez OPS  

i zespół interdyscyplinarny  

(na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy  

w rodzinie). 

 

Instytucja, do której 

przekazano 

zawiadomienie 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez OPS 

Liczba zawiadomień 

dokonanych przez Zespół 

Interdyscyplinarny 

Policja 1 0 

Prokuratura 0 0 

 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego  

(prawnego, psychologicznego i in.)  

dla osób uwikłanych w problem przemocy w rodzinie na terenie gminy. 

 

Rodzaj poradnictwa 

Dostępność poradnictwa specjalistycznego na terenie 

gminy 

Brak 

1 raz  

w 

miesiącu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

miesiącu 

1 raz  

w 

tygodniu 

Więcej 

niż  

1 raz  

w 

tygodniu 

Codziennie 

Poradnictwo prawne     X  

Poradnictwo psychologiczne     X  

Psychoterapia dla osób 

uzależnionych  

i współuzależnionych. 

     X 
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1. Od 2001r. prowadzony jest Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji Kryzysowej.  

W Punkcie Konsultacyjnym można bezpłatnie skorzystać  z pomocy psychologa, prawnika, 

socjologa, pracownika socjalnego, psychoterapeutki   ds. uzależnień.  

2    .Na terenie miasta i gminy Ustrzyki Dolne  funkcjonuje Poradnia Zdrowia Psychicznego                

w której można skorzystać z  porad psychologa , psychiatry oraz pomocy w ramach  

psychoterapii indywidualnej , psychoterapii grupowej oraz terapii rodzinnej. Z pomocy mogą 

skorzystać: 

- pełnoletni, 

- doświadczający problemów natury emocjonalnej i psychicznej, 

- cierpiący z powodu nadmiernego obciążenia stresem, 

- osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej (np. rozwód, utrata pracy, żałoba, 

konflikt w rodzinie, reakcja na ciężką chorobę i inne), 

- osoby mające trudności w funkcjonowaniu społecznym, 

- nie radzące sobie z odczuwanym przygnębieniem i apatią, mających problemy z jedzeniem,                                                                                                         

- u których rozpoznano chorobę psychiczną. 

Pacjenci przyjmowani są bez skierowania, bezpłatnie w ramach kontraktu z NFZ .                       

W przypadku chęci skorzystania z usług wyłącznie psychologa lub psychoterapeuty 

wymagane jest skierowanie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego. 

3. Na terenie powiatu bieszczadzkiego  funkcjonuje punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej 

gdzie można skorzystać z porad adwokata i radcy prawnego. Pomoc udzielana jest dla : 

- osób uprawnionych do pomocy społecznej z powodu m.in. niepełnosprawności i przemocy 

w rodzinie,  

- młodzieży do 26 roku życia, 

-  weteranów, 

-  osób powyżej 65 roku życia, 

-  posiadaczy Karty Dużej Rodziny, 

 -  każdego zagrożonego lub poszkodowanego: katastrofą naturalną, awaria techniczną, klęską 

żywiołową. 

4.  Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Lesku rozszerzył swoją działalność 

leczenia uzależnień na terenie powiatu bieszczadzkiego i  od  01 marca 2017r.                           

w Ustrzykach Dolnych na ul.29 Listopada 42  funkcjonuje  Poradnia Leczenia Uzależnień.                   

Poradnia oferuje terapię dla osób uzależnionych i członków ich rodzin (współuzależnienie, 
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DDA). Oddziaływania terapeutyczne realizowane są przez zespół terapeutyczny składający 

się z lekarza specjalisty psychiatry, specjalistów psychoterapii uzależnień i instruktora terapii 

uzależnień. 

      Przy przyjęciu do Poradni nie jest wymagane skierowanie. Pacjenci nieubezpieczeni mają 

udzielane świadczenia bezpłatnie. 

5. Od kwietnia 2018r. funkcjonuje świetlica opiekuńcza „Pełna Chata” działąjąca w strukturach 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zapewniająca dzieciom z terenu powiatu bieszczadzkiego 

opiekę i wychowanie, pomoc w nauce, zajęcia sportowe, rozwój zainteresowań. Prowadzi 

zajęcia o charakterze edukacyjnym, kompensacyjno-wyrównawczym, działania służące 

rozwijaniu zdolności i umiejętności dzieci, zajęcia plastyczne i taneczne oraz wycieczki 

między innymi do teatru, kina i muzeów.        

Ponadto  w Świetlicy znajduje się sala komputerowa, która wyposażona jest w 6 nowych 

stanowisk komputerowych, sala sportowa w której znajdują się drabinki, maty sportowe oraz 

lustra do zajęć tanecznych, sala zabaw w której dzieci znajdą wszelkiego rodzaju gry, 

materiały edukacyjne, akcesoria plastyczne. Oprócz tego w placówce dzieci mogą korzystać z 

stołu bilardowego, piłkarzyków, Cymbergaja, stołu ping-pongowego oraz Xboxa.      

Placówka w ciągu roku szkolnego, w dni robocze, działa od poniedziałku do piątku,                 

w godzinach od 12°°- do 18°°, a czas wsparcia dziecka to maksymalnie 6 godzin dziennie.               

W dni wolne od nauki szkolnej, godziny otwarcia Świetlicy są dostosowane do potrzeb 

wychowanków i ich rodziców, ustalane wg. kalendarza organizacji roku szkolnego 

obowiązującego w danym roku kalendarzowym, podawane do wiadomości we wrześniu br. 

oraz w tygodniu poprzedzającym dni wolne. 

6 W szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach ponadgimnazjalnych prowadzone 

były przez pedagogów oraz  funkcjonariuszy policji  spotkania z rodzicami w ramach 

programów profilaktycznych. Tematem spotkań było przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

WYKAZ PLACÓWEK NA RZECZ OFIAR  PRZEMOCY W  RODZINIE. 

LP Nazwa i adres Telefon kontaktowy 

 

1 Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Ustrzykach Dolnych ul. Wyzwolenia 7 38-700 

Ustrzyki Dolne 

/13/4611868 

 

2 Zespół Interdyscyplinarny działający przy 

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

ul. Wyzwolenia 7  38-700 Ustrzyki Dolne 

 

535179888 

3 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w 

Ustrzykach Dolnych 

 

/13/4711080 wew.55 

W sytuacjach kryzysowych 
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665996444 do godz.20.00  

4  Komenda Powiatowa Policji w Ustrzykach 

Dolnych 

 

997 

5 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w 

Ustrzykach Dolnych 

 

/13/4611291 

6. Punkt Konsultacyjny Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej ul. Pionierska 10 38-700 Ustrzyki 

Dolne 

 

/13/4614103 

 

W 2018 r ze środków Zespołu Interdyscyplinarnego: 

Przeprowadzone zostały dwa szkolenia  dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup 

roboczych; 

I – Szkolenie pt Interwencja kryzysowa  w sytuacji przemocy.” „Procedura Niebieskie Karty” 

zorganizowane we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Ustrzykach 

Dolnych w dniach 6-7 września 2017, 

II – Szkolenie z zakresu przeciwdziałania przemocy pt.” Mix zagadnień dla członków zespołu 

Interdyscyplinarnego” Szkolenie prowadzone było  przez Centrum Edukacyjno-Szkoleniowe 

Genesis z Krakowa odbyło się w dniu 31 Października 2018r. 

W październiku 2018 na zlecenie Urzędu Gminy i Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Ustrzykach Dolnych została przeprowadzona Diagnoza Profilaktyczna przez 

Oficynę Profilaktyczną z Krakowa.  Miała ona na celu ukazanie skali problemów związanych 

z uzależnieniami i przemocą na terenie Gminy Ustrzyki Dolne .Zakres działań badawczych 

odnosił się do zidentyfikowania następujących kwestii 

-zidentyfikowania problemów uzależnień i przemocy wśród różnych grup(dzieci, młodzieży, 

dorosłych mieszkańców, sprzedawców alkoholu), 

- zidentyfikowania przyczyn lub czynników wywołujących sytuacje problemowe, 

- określenie skali oraz zakresu problemów uzależnień i przemocy 

-zidentyfikowania skutków występujących problemów, 

- pokazanie rozwiązań mających na celu wyjaśnienie sytuacji problemowej lub złagodzenie 

jej skutków.  

Koszty związane z przeprowadzeniem Diagnozy Profilaktycznej zrealizowano ze środków 

gminnych na utrzymanie działalności Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
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