
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 68/2011 Wójta Gminy Zaklików z dnia 26 maja 2011r. powołany 
został Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przewodniczącym  Zespołu   została  Pani  Agnieszka  Zakościelna  -  pracownik  socjalny 
Ośrodka Pomocy Społecznej   w Zaklikowie. Zastepcą Przewodniczącego Zespołu  jest 
Pani Joanna Płaza członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii.

W skład Zespołu wchodzą następujące osoby:

1. Agnieszka  Zakościelna-  pracownik  socjalny  Ośrodka  Pomocy  Społecznej 
w Zaklikowie

2. Joanna  Szczółko  –  starszy  opiekun  zatrudniona  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej 
w Zaklikowie

3. Joanna Płaza – członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
i Przeciwdziałania Narkomanii 

4. st.sierżant  Robert  Rudnicki  –  referent  Zespołu  ds.  prewencji  Posterunku  Policji 
w Zaklikowie KPP Stalowa Wola

5. Agata  Nowicka  –  nauczyciel  zatrudniona  w  Publicznej  Szkole  Podstawowej 
w Łysakowie

6. Dorota Zakościelna – nauczyciel zatrudniona w Zespole Szkół w Zdziechowicach
7. Małgorzata Zygmunt-Szczęsna – pedagog zatrudniona w Zespole Szkół w Lipie
8. Monika Kościk – pedagog szkolny zatrudniona w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Zaklikowie
9. Halina  Stefaniak  –  pielęgniarka  w  Niepublicznym  Zakładzie  Opieki  Zdrowotnej 

w Zaklikowie
10. Jacek  Skalny  –Starszy  Kurator  I  Zespołu  Kuratorskiej  Służby  Sądowej  w  Sądzie 

Rejonowym w Stalowej Woli wykonujący orzeczenia w sprawach karnych
11. Tomasz Łeptuch -   Starszy Kurator I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie 

Rejonowym w Stalowej Woli wykonujący orzeczenia w sprawach karnych 
12. Barbara Janik – Kurator Specjalista  Starszy Kurator II Zespołu Kuratorskiej Słuzby 

Sądowej w Sądzie Rejonowym w Stalowej Woli wykonujący orzeczenia w sprawach 
rodzinnych i nieletnich.

Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w Ustawie z dnia 10 czerwca 2010r. 
o  zmianie  ustawy o przeciwdziałaniu  przemocy w rodzinie  oraz  niektórych  innych  ustaw 
(Dz.  U.  Nr125,poz.  842).  Zadaniem  Zespołu  Interdyscyplinarnego  ds.  Przeciwdziałania 
Przemocy  w  Rodzinie  jest  koordynowanie  i  integracja  działań  przedstawicieli  różnych 
podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

Do zadań Zespołu należy w szczególności: 

• diagnozowanie problemu przemocy rodzinie;

• podejmowanie  wszelkich  działań  w  środowisku  zagrożonym  przemocą  w  rodzinie 
mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

• inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;



• rozpowszechnienie  informacji  o  instytucjach,  osobach  i  możliwościach  udzielania 
pomocy w środowisku lokalnym;

• inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie;
• ocena i weryfikacja prowadzonych działań, w tym działań grup roboczych;
• omawianie bieżących problemów wymagających rozstrzygnięcia przez Zespół;
• prowadzenie pełnej dokumentacji z prac Zespołu: protokoły posiedzeń, sprawozdania 

z realizacji działań, wnioski itp.

W celu rozwiązania problemów związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie 
w indywidualnych przypadkach Zespół może tworzyć grupy robocze.

Adresatami działań podejmowanych przez Zespół Interdyscyplinarny są: 

• ofiary przemocy w rodzinie, w tym dzieci, współmałżonkowie lub partnerzy, osoby 
starsze, niepełnosprawne,

• sprawcy przemocy w rodzinie.

Zgłoszenia  o  rodzinach  lub osobach,  w których  istnieje  podejrzenie,  że  są  dotknięci 
przemocą w rodzinie może dokonywać każda osoba lub instytucja będąca świadkiem 
problemu  można  dokonywać  w  Ośrodku  Pomocy  Społecznej  w  Zaklikowie  bądź 
bezpośrednio do przewodniczącego, zastepcy przewodniczącego Zespołu.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie zapewnia:

Ośrodek Pomocy Społecznej w  Zaklikowie

Ul. Zachodnia 15

37-470 Zaklików

Tel. 15 873-84-63

E-mail: gzaklik@rzeszow.uw.gov.pl 


