
Wawrzeńczyce, dnia 24-01-2013 r. 

 

Wójt Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce 

w/m. 

        Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Igołomi – Wawrzeńczycach  powołany 

Zarządzeniem Wójta Gminy  Igołomia – Wawrzeńczyce  nr 7 /2011 z dnia 25 lutego 2011 

roku  na podstawie Uchwały Rady Gminy Igołomia – Wawrzeńczyce  Nr V/44/2011  w 

sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania  członków Gminnego Zespołu 

Interdyscyplinarnego, oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania z dnia 3 lutego 

2011 roku  przedstawia sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2012 . 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Igołomi – Wawrzeńczycach w roku 2012 spotkał się 

cztery razy. 

 Ponadto w  roku sprawozdawczym 15 razy została powołana grupa robocza w celu pracy  z 

ofiarami i sprawcami przemocy w rodzinie  z terenu gminy Igołomia – Wawrzeńczyce  w 

związku z wpłynięciem do Przewodniczącego Zespołu  wypełnionego formularza A  

„niebieskiej karty”. W 2012 roku założono 15 tych formularzy – w tym  1 przez pomoc 

społeczną (GOPS Igołomia – Wawrzeńczyce), oraz 14 przez Komisariat Policji w 

Słomnikach. 

W roku tym zakończono 6 „niebieskich kart”, a 8 rodzin przez cały okres 2012 roku było 

objęte działaniami grup roboczych. 

Ponadto, dzięki dotacji otrzymanej z Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego – Wydziału 

Polityki Społecznej w 2012 roku na terenie gminy funkcjonował Punkt Konsultacyjny dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie, gdzie zatrudniony był    pedagog,  przeszkolony  w zakresie 

tematyki przeciwdziałania przemocy. Punkt ten działał przez dwa dni w tygodniu, a z jego 

pomocy skorzystało 22 osoby z terenu gminy. 

Na terenie gminy działał ogólnodostępny telefon  dla osób uwikłanych w przemoc. 

Nadmienić również należy iż członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego w 2012 zostali 

przeszkoleni  z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Szkolenie to trwało 6 godzin, 

Działając w zakresie przeciwdziałania przemocy  GOPS zobowiązany do obsługi Zespołu 

Interdyscyplinarnego w 2012 roku prowadził stronę internetową, odnośnie problematyki 

przemocy,  rozpropagował 20 plakatów o tematyce przeciwdziałania przemocy na terenie 

gminy, oraz 100 ulotek dotyczących tej problematyki. Na terenie gminy odbyło się również 7 

spotkań ze społecznością lokalną dot. przeciwdziałania przemocy, a także w prasie lokalnej  



(kwartalnik IGWA) opublikowano artykuł dotyczący  przeciwdziałania przemocy i 

działalności Punktu Konsultacyjnego.  

 


