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Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych.
Podejmowanych jest szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy.
Chcemy, by w naszej gminie było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się
bezpiecznie.

  

Od czerwca 2011 r. przy Ośrodku Pomocy Społecznej w Rzekuniu działa Zespół
Interdyscyplinarny, którego zadaniem jest podejmowanie działań pomocowych na rzecz ofiar
przemocy w rodzinie oraz działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

      

Zespół interdyscyplinarny to grupa osób, którzy współpracują ze sobą w skoordynowany
sposób, łącząc swoją wiedzę, umiejętności oraz możliwości wynikające z instytucji, którą
reprezentują, zapewniając skuteczne reagowanie na doniesienia o krzywdzeniu i
zaniedbywaniu w szczególności dzieci.

  

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego powołanego przez Wójta Gminy Rzekuń wchodzą
przedstawiciele następujących służb:

    
    1. Sądu Rejonowego w Ostrołęce  
    2. Ośrodka Pomocy Społecznej,  
    3. Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce,  
    4. Przychodni Lekarskiej w Rzekuniu,  
    5. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rzekuniu  
    6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Najświętszego Serca Jezusowego w Rzekuniu  
    7. Gminnych placówek oświatowych   

  

Działania Zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo
i ukierunkowane są na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest
przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

  

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są w szczególności:

    
    -  ofiary przemocy w rodzinie;  
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    -  sprawcy przemocy;  
    -  świadkowie przemocy w rodzinie;  
    -  przedstawiciele instytucji i służb zobowiązanych do udzielania pomocy.  

  

Zadania Zespołu Interdyscyplinarnego:

    
    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 udzielania pomocy
w środowisku lokalnym,   
    5. inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.  

  

Uruchomienie pracy Zespołu może nastąpić w wyniku reakcji na:

    
    1. prośbę rodzica lub innych dorosłych członków rodziny,  
    2. prośbę dziecka,  
    3. informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,  
    4. informacje uzyskane z placówek oświatowych,  
    5. informacje innych służb (pomocy społecznej, policji, Kościoła, organizacji pozarządowych,
służby zdrowia).   

  

Jeśli w Twoim otoczeniu znajduje się rodzina lub osoba, której sytuacja życiowa
zaniepokoiła Ciebie i uważasz, że członkowie tej rodziny potrzebują Naszej pomocy,
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Rzekuniu, ul. Kolonia 1B, tel. 29 761 73 95.

  

Zgłoszenie kierowane do Zespołu Interdyscyplinarnego może być również anonimowe.
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