Informacja dotycząca składania wniosków przez podmioty, działające na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, o powołanie ich przedstawicieli w skład Zespołu Interdyscyplinarnego
w Rydułtowach na lata 2021-2024

Szanowni Państwo,
Przemoc domowa jest przyczyną dysfunkcji rodziny i prowadzi do wielu tragedii życiowych. Władze samorządowe
miasta Rydułtowy podejmują szereg działań, mających na celu zapobieganie zjawisku przemocy. Chcemy, by nasze
miasto było spokojne, byśmy wszyscy, jako mieszkańcy, czuli się bezpieczni.
Niezmiernie istotna jest współpraca i przepływ informacji pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami,
zajmującymi się pomaganiem ofiarom przemocy domowej, a co za tym idzie - tworzenie koalicji lokalnych- zespołów
interdyscyplinarnych. W dniu 25 lutego 2011r. Rada Miasta w Rydułtowach podjęła uchwałę Nr VI.36.2011r.
w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Miejskiego Zespołu Interdyscyplinarnego
do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Realizując wspomnianą uchwałę Rady Miasta w Rydułtowach a także art. 9a ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie, dnia 11 sierpnia 2011r. Burmistrz Miasta powołał Zespół Interdyscyplinarny w latach 2011-2014
Zarządzeniem Nr 163BSE.OR.2011r. a następnie dnia 02 września 2014r. powołał ponownie Miejski Zespół
Interdyscyplinarny na lata 2014-2017 Zarządzeniem Nr 188BSE.MOPS.2014r. W dniu 06 luty 2018r. Burmistrz Miasta
Zarządzeniem Nr 32BSE.MOPS.2018r. powołał Zespół Interdyscyplinarny na lata 2018-2021.
W 2021r. będzie powołany Zespół Interdyscyplinarny na lata 2021-2024, w skład którego wejdą przedstawiciele
następujących instytucji:
- MOPS w Rydułtowach - która to instytucja ma obowiązek zapewnić obsługę organizacyjno- techniczną,
- Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Komisariat Policji w Rydułtowach,
- Straż Miejska w Rydułtowach,
- placówki oświatowo- wychowawczo- opiekuńcze,
- placówki ochrony zdrowia,
Do udziału w pracach Zespołu zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych, których statutowe zadania
obejmują działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Szczególną rolę przywiązuję do udziału w pracach Zespołu kuratorów sądowych i prokuratorów z Prokuratury
Rejonowej w Wodzisławiu Śląskim. Nie określam ściśle liczby oddelegowanych pracowników, jednak powinna być
wskazana przynajmniej jedna osoba z placówki, posiadająca doświadczenie z zakresu tematyki, związanej
z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie oraz gotowa do współpracy z innymi grupami zawodowymi, zajmującymi
się tą tematyką.
Po otrzymaniu Państwa pisemnych zgłoszeń nastąpi podpisanie porozumienia pomiędzy Burmistrzem Miasta
Rydułtowy a w/w Podmiotami.
Jednocześnie bardzo dziękuję za obecną współpracę w zespole w latach 2018-2021, prace w Zespole niejednokrotnie
przyczyniły się do właściwego rozeznania i rozwiązania problemów w rodzinach.
Możliwość składania przez podmioty działające na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wniosków
o powołanie do Zespołu Interdyscyplinarnego ich kandydatów na członków Zespołu, następuje w terminie do 14 dni od
daty ukazania się ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Rydułtowy, tj. do 12 kwietnia 2021r.
Zgłoszenia przyjmowane są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej:
44-280 Rydułtowy, ul. Raciborska 369.

We wniosku należy wskazać z imienia i nazwiska kandydata na członka Zespołu Interdyscyplinarnego oraz
informacje na temat jego wykształcenia i kwalifikacji.

W załączeniu:
1 . Wzór formularza zgłoszeniowego

Formularz zgłoszeniowy
Podmiot zgłaszający kandydata ,na członka Miejskiego Zespołu
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Rydułtowach
Nazwa podmiotu zgłaszającego kandydata……………………………………………….
DANE DOTYCZĄCE KANDYDATA NA CZŁONKA ZESPOŁU
INTERDYSCYPLINARNEGO
Imię i nazwisko

Data urodzenia

Miejsce zamieszkania

Adres do korespondencji

Telefon kontaktowy

e-mail kontaktowy

Opis wykształcenia

Opis doświadczenia kandydata w zakresie pracy
z rodziną

Data……………………

Podpis i pieczeń osoby
upoważnionej
do reprezentowania podmiotu.

