SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2008 rok.

W 2008 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku i kontynuowaną w kolejnych latach. Dołączyły się również
nowe działania i zadania.
Rozwijano współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami – na różnych szczeblach,
na terenie Warszawy i całej Polski.

I.

Kancelaria Premiera RP – udział w debacie i dalszych spotkaniach.
Na zaproszenie Szefa Gabinetu Politycznego Prezesa Rady Ministrów Pana

Sławomira Nowaka przedstawiciel Stowarzyszenia Mariusz Moderski wziął udział w debacie
nt przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. Rozmowom przewodniczył Premier Donald
Tusk. Obecni byli także odpowiedni ministrowie oraz przedstawiciele innych organizacji
pozarządowych. Przedstawiono stanowisko Stowarzyszenia. W spotkaniu dotyczącym
opracowania dalszych projektów rozwiązań wzięła udział Wanda Paszkiewicz.
Stowarzyszenie zaczęło też współpracować

w sprawie

nowelizacji ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

II.

Kontynuowano współpracę w tworzeniu systemów przeciwdziałania
przemocy w rodzinie w Warszawie.

1. Spotkanie w sprawie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
Przedstawiciel Stowarzyszenia uczestniczył w seminarium organizowanym przez Biuro
Polityki Społecznej Urzędu Miasta St. Warszawy, dotyczącym realizacji i monitorowania
Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy W Rodzinie na lata 2007 - 2011. W trakcie
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spotkania podsumowano I etap zbierania i przekazywania danych z realizacji Programu w
formie elektronicznej ankiety ewaluacyjnej, oraz zaprezentowano wyniki raportu z realizacji
badania a także rekomendacje do dalszych działań w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie.
W drugiej części spotkania dokonano prezentacji wyników sondażu dotyczącego
problematyki przemocy w rodzinie, przeprowadzonego w ramach badania „Barometr
Warszawski” – Ewa Podgórska

2. Udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie przy Urzędzie m. st. Warszawy

Przedstawiciel Stowarzyszenia brał czynny udział w każdym spotkaniu Komisji w okresie
od stycznia do listopada 2008, podejmując wspólne zadania –Ewa Podgórska

3. Udział w akcji specjalnej „Tydzień Ofiar Przestępstw”.
W lutym 2008 prowadzono akcję specjalną w warszawskich sądach w ramach Tygodnia
Na Rzecz Ofiar Przestępstw zainicjowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości (informacje,
porady prawne i psychologiczne, ulotki) – w Sądzie Rejonowym ul. Żurawia, Marszałkowska
i Okręgowym w Al. Solidarności – wiele osób: pracownicy, współpracownicy
Stowarzyszenia oraz stażyści Pogotowia „Niebieska Linia”

4. Spotkanie z Rzecznikiem Spraw Obywatelskich (czerwiec 2008 r.

Spotkanie odbyło się w związku z wypowiedzią Rzecznika na Konferencji „Uwaga dzieci
w niebezpieczeństwie”, na której to pan Kochanowski publicznie powiedział „klaps tak
przemoc nie” i dał przyzwolenie na stosowanie klapsów wobec dzieci pod warunkiem, że robi
się to z troska i miłością. Organizacje pozarządowe oburzone tym faktem wystosowały do
rzecznika list otwarty potępiający takie stanowisko. Na spotkaniu jednak rzecznik nie zmienił
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stanowiska starając się jednocześnie udowodnić, że klapsy, bicie i maltretowanie to trzy
zupełnie różne rzeczy. Jako przykład podał własną córkę, która dostawała od niego klapsy w
dzieciństwie i jak twierdzi nic się złego z nią nie stało – Ewa Podgórska

5. Współpraca z dzielnicą Śródmieście
W programie lokalnym Dzielnicy Śródmieście – Udział przedstawicieli i ekspertów w
pracach roboczego zespołu ds. tworzenia lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy; przygotowanie projektu uchwały (Wanda
Paszkiewicz, Ewa Podgórska, styczeń – marzec 2008).
Również w dzielnicy Śródmieście odbyło się (maj 2008) seminarium na rzecz
budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w którym wzięli udział
nasi przedstawiciele: Wanda Paszkiewicz – ekspert w zespole OPS Śródmieście oraz Ewa
Podgórska – koordynator PIK. Zaprezentowano szczegółowo ofertę Punktu i dobre praktyki
we współpracy Stowarzyszenia z Ośrodkiem.
Przedstawiciele Stowarzyszenia (współpracownicy i stażyści Pogotowia „Niebieska
Linia”) wzięli udział w festynie organizowanym przez Zarząd dzielnicy Śródmieście. W
trakcie imprezy rozpropagowywano ofertę NL oraz PIK (rozdawano ulotki i materiały
edukacyjne oraz udzielano wstępnej informacji).

III.

Prowadzenie działań i programów skierowanych bezpośrednio do
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.

1. Dzielnica Śródmieście (zlecenie Ośrodka pomocy Społecznej): prowadzenie Punktu

Informacyjno – Konsultacyjnego – dyżury konsultacyjne (psychologowie,
specjaliści

uzależnień,

specjaliści

HIV/AIDS,

pedagodzy,

prawnicy):

Anna

Wiechcińska, Jacek Znamierowski, Dorota Krawczyk , Agata Czaja , Katarzyna
Luchowska , Ewa Podgórska , Elżbieta Sideris , Bożena Paczuska , Grzegorz Wrona,
Przemysław Molenda,

Dariusz Czechowicz ,

Anna Matyja, Marta Trela, Ewa

Sitarska, Marta Mitręga - Matyja.
Rodzaj świadczonych usług: porady /konsultacje: prawne, psychologiczne, socjalne/.
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W ciągu 2008 r. do PIK zgłosiło się 2181 osób. Udzielono porad 1600 osób, które zgłosiły
się osobiście, 581 osobom porad telefonicznych. Porad psychologicznych: 612, porad
prawnych – 790, socjalnych – 165. Zainicjowano 6 interwencji w związku z przemocą
domową. Udzielono 54 porady edukacyjno – informacyjne, skierowano działania
edukacyjno – informacyjne do 13 grup - 312 osób.

2. Programu dotowany przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu miasta st.

Warszawy, skierowany do osób uwikłanych w przemoc – rozpoczęty w 2006 r. z
kontynuacja do 2009 r.
W 2008 r. w okresie od stycznia do grudnia realizowano: konsultacje diagnostyczne
(119), terapie specjalistyczną (162), konsultacje wychowawcze (97), porady prawne
(106).
Odbyły się też zajęcia grupowe: cztery warsztaty umiejętności psychologicznych
(uczestnicy: 39 osób) i dwa maratony terapeutyczne (uczestnicy: 13 osób)
Konsultacje realizowali: Ewa Podgórska, Urszula Podsiadło, Tomasz Majewski, Marcin
Korowaj. Warsztaty i maratony prowadzili: Ewa Podgórska, Monika Lakowska, Tomasz
Majewski, Mariusz Moderski.
Odbiorcami programu było 95 osób – w tym 67 osób doznających przemocy i 13 osób
stosujących przemoc.
Dla zespołu prowadzącego konsultacje i zajęcia grupowe przeprowadzono trzy dwugodzinne
spotkania superwizyjne – prowadzenie: Anna Wiechcińska
3. Uruchomienie CPS – Centrum Pomocy Specjalistycznej (Tomasz Majewski) w

ofercie którego prowadzona jest: psychoterapia indywidualna, grupowa oraz
małżeńska i rodzinna, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, konsultacje
wychowawcze dla rodziców, warsztaty i maratony terapeutyczne.
W ramach działań CPS była prowadzona od V 2008 do VII 2008 Grupa Rozwoju
Osobistego (Tomasz Majewski, Monika Lakowska, Mariusz Moderski) , w której
wzięło udział 18 osób.
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IV. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w 2008 r. obejmowało:
• Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono w okresie od 1 II 2008 do 31 XII 2008: 10032 rozmów
(psychologicznych i prawnych)
• Poradnia e-mailowa i listy – 232 e-maili i listów
• Interwencje w instytucjach – 167 interwencji
• Prowadzenie strony internetowej – umieszczono 220 artykułów i plików
• Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
- odbyło się 6 seminariów, w których wzięło udział 126 osób
- odbyły się 4 fora wymiany doświadczeń, w których wzięło udział 26 osób
W sumie w seminariach i forach wymiany doświadczeń wzięło udział 152 osoby
• Prowadzenie programu stażowego – 20 stażystów
Stażyści wzięli udział w 16 godzinnym maratonie integracyjnym, 68 godzinach
szkolenia przygotowującego do pracy przy infolinii i 30 godzinach zajęć
superwizyjnych.
• Prowadzono też stałą aktualizacje bazy danych
Zespół koordynatorów tego zadania: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika
Lakowska, Mariusz Moderski, Regina Dziugiewicz.

V.

Prowadzenie działalności szkoleniowej

W omawianym roku przyczyniano się nadal do zwiększenia liczby osób
przygotowanych do pomagania osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom,
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sprawcom, poprzez prowadzenie szkoleń dla osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy domowej.

1. Studium Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie,

na

poziomach:

kursu

podstawowego i zaawansowanego (tzw. drugiego stopnia). Kierownik Studium:
Wanda Paszkiewicz.
•

Jedna edycja SPPwR tzw. pierwszego stopnia (dotacja PARPA) IV – V – VI
2008r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska,
Mariusz Moderski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Grzegorz Wrona).

Przeszkolono 44 osoby.
•

Druga edycja SPPwR tzw. pierwszego stopnia (dotacja PARPA) IX – X – XI
2008r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Luis Alarcon, Marta
Bieniasz, Mariusz Moderski, Grzegorz Wrona).

Przeszkolono 48 osób.
•

Jedna edycja SPPwR tzw. pierwszego stopnia (pełnopłatna) dla uczestników z
województwa zachodniopomorskiego: prowadzone w Szczecinie w miesiącach:
IV – V – VI 2008 r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska,
Grzegorz Wrona)

Przeszkolono 30 osób.
•

Jedna edycja SPPwR (drugi stopień) pełnopłatne na zlecenie Urzędu Miejskiego w
Białymstoku: Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Marta
Bieniasz, Luis Alarcon, Grzegorz Wrona.

Przeszkolono 13 osób.
•

Jedna edycja SPPwR (drugi stopień) pełnopłatne, prowadzone w Ośrodku
szkoleniowym Stowarzyszenia w Łucznicy. Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz,
Liliana Krzywicka, Marta Bieniasz, Luis Alarcon, Grzegorz Wrona.

Przeszkolono 13 osób.

W sumie na SPPwR przeszkolono 148 osób:
w edycjach tzw. pierwszego stopnia: 122 osoby
w edycjach tzw. drugiego stopnia: 26 osób
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2. Studium Pomocy Psychologicznej – na zlecenie Marszałka Województwa
zachodniopomorskiego, prowadzone w Szczecinie w miesiącach: IV, V, VI, IX, X,
XI, XII 2008 r. Prowadzenie zajęć: Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz, Monika
Lakowska, Jacek Szczepkowski, Liliana Krzywicka, Luis Alarcon
Przeszkolono 13 osób

3. Szkolenie „Niebieska godzina wychowawcza” na zlecenie Ośrodka Pomocy
Społecznej w dzielnicy Bielany.
Szkolenie zrealizowano w maju 2008 r. – dla 3 grup nauczycieli i pedagogów szkół
bielańskich.
Prowadzenie zajęć: Monika Lakowska, Ewa Podgórska, Mariusz Moderski
Przeszkolono 39 osób

4. Szkolenie „Jak pracować z osobami stosującymi przemoc” dla kuratorów
zawodowych Sądu Rejonowego dzielnicy Śródmieście w Warszawie
Szkolenie zrealizowano w maju i czerwcu 2008 r.
Prowadzenie szkolenia: Monika Lakowska, Tomasz Majewski
Przeszkolono 12 osób

5. Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym” w Tucholi.
Szkolenie zrealizowano we wrześniu 2008 r. Prowadzenie – Anna Wiechcińska
Przeszkolono 16 osób.

6. Szkolenie „Psychospołeczne aspekty pomocy osobom doznającym przemocy –
przemoc w rodzinie oraz wykorzystanie poprzez handel osobą” w Walczu.
Szkolenie zrealizowano we wrześniu 2008 r. Prowadzenie szkolenia – Anna Wiechcińska.
Przeszkolono 21 osób.

7. Szkolenie „Praca w zespołach interdyscyplinarnych” w Witnicy
Szkolenie zrealizowano w październiku 2008 dla 2 grup. Prowadzenie zajęć: Wanda
Paszkiewicz, Mariusz Moderski
Przeszkolono 30 osób.
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8. Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: aspekty psychologiczne i
prawne” na zlecenie MOPS w Łodzi.
Szkolenie zrealizowano w październiku 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda
Paszkiewicz, Monika Lakowska, Mariusz Moderski, Anna Wiechcińska, Grzegorz Wrona.
Przeszkolono 69 osób
9. Szkolenie „Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie” na zlecenie OIK w
Rudniku n/Sanem
Szkolenie zrealizowano w październiku 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Mariusz
Moderski.
Przeszkolono 18 osób

10.Szkolenie „Metody i formy przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom
uczniów oraz agresji w szkole” dla nauczycieli i pedagogów gimnazjum w Koninie.
Szkolenie zrealizowano w listopadzie 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Tomasz Majewski
Przeszkolono 12 osób

11. Szkolenie na zlecenie OPS Bielany „Procedura Niebieskich Kart”.
Szkolenie zrealizowano w listopadzie 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 14 osób

12. Szkolenie „Pomoc osobom doznającym przemocy – przemoc w rodzinie oraz
wykorzystanie poprzez handel osobą” na zlecenie CIK w Kaliszu.
Szkolenie zrealizowano w grudniu 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 12 osób
13. Szkolenie „Pomoc osobom doznającym przemocy” na zlecenie dzielnicy Wawer.
Szkolenie zrealizowano w grudniu 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 21 osób

14.Szkolenie „Osoby stosujące przemoc – jak im pomóc?” na zlecenie OIK ul. Daliobora
w Warszawie.
Szkolenie zrealizowano w grudniu 2008 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 13 osób
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Oprócz

szkoleń

realizowanych

za

pośrednictwem

Stowarzyszenia,

członkowie

Stowarzyszenia byli zapraszani na szkolenia organizowane przez PARPA inne organizacje i
instytucje:
-

szkolenie dotyczące przemocy dla sędziów na zaproszenie PARPA – Wanda Paszkiewicz

-

szkolenie dla zespołu doskonalenia nauczycieli w Koninie

- wykład i ćwiczenia

"Przeciwdziałanie agresji i niepożądanym zachowaniom uczniów w szkole"

- Dorota

Krawczyk

Majewski

i

Tomasz

- Konferencja/szkolenie PARPA dla gmin wiejskich (prowadzenie wykładów i warsztatów) –
Tomasz

Majewski

-Szkolenie PARPA w Lidzbarku Warmińskim - wykład i warsztaty na temat przemocy
rówieśniczej
- na zaproszenie Organizacji Chrześcijańskiej w Zakościelu prowadzenie wykładów i
warsztatów na temat przemocy domowej, kontaktu z osobami doznającymi przemocy i
stosującymi przemoc – Anna Wiechcińska, Monika Lakowska i Mariusz Moderski
- na zaproszenie PARPA w ETOH – szkolenie na temat przemocy dla gmin wiejsko –
miejskich – Regina Dziugiewicz, Ewa Podgórska, Tomasz Majewski
- na zaproszenie PARPA szkolenie na temat pracy interdyscyplinarnej w środowiskach
lokalnych – Wanda Paszkiewicz, Regina Dziugiewicz, Ewa Podgórska, Anna Wiechcińska
- szkolenie na temat pracy w zespołach interdyscyplinarnych w Katowicach – Liliana
Krzywicka,

Wanda

Paszkiewicz

-Konferncja/szkolenie w Mławie dotyczące zjawiska przemocy domowej -wykład zajęcia
warsztatowe z młodzieżą szkół średnich na temat przemocy w szkole – Tomasz Majewski
- na zaproszenie PARPA szkolenie dotyczące przemocy – w ośrodku pod Częstochową –
Regina Dziugiewicz, Ewa Podgórska, Mariusz Moderski
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VI.

Superwizje
•

Superwizje pracowników socjalnych OPS Praga Północ II – III 2008 (Marta
Bieniasz, Luis Alarcon) W superwizjach wzięło udział 16 osób

•

Supewizja pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Bielany (VI, IX,
X 2008 (Luis Alarcon) – 20 osób

•

Superwizja zespołu Ośrodka Wspierania Rodzin przy OIK w Pyrach (Wanda
Paszkiewicz) – superwizowano zespół 10 osobowy

•

W zespole interwencji Kryzysowej w Zabrzu

(Wanda Paszkiewicz) –

superwizowano zespół 10 osobowy
•

W zespole Leczenia Nerwic Ośrodka MSWiA w Otwocku (Wanda Paszkiewicz)
superwizowano zespół 10 osobowy

•

W Centrum Dziecka i Rodziny w Białymstoku (Wanda Paszkiewicz) –
superwizowano zespół 6 osobowy

•

W Ośrodku Pomocy Rodzinie w Kielcach (Luis Alarcon) – superwizowano zespół
8 osobowy

•

W Centrum Interwencji Kryzysowej w Tczewie (Wanda Paszkiewicz)
superwizowano zespół 7 osobowy

•

W Specjalistycznym Osrodku Wsparcia w Olsztynie (Wanda Paszkiewicz)
superwizowano zespół 7 osobowy

•

Dla zespołu realizującego program środowiskowy pomocy osobom doznającym
przemocy Stowarzyszenia „Ordo Ex Chao” dzielnicy Mokotów (Anna
Wiechcińska) superwizowano zespół 5 osobowy

•

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Katowicach (Luis Alarcon) –
superwizowano zespół 10 osobowy (stałe superwizje)

•

W Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku (Luis Alarcon) –
superwizowano zespół 10 osobowy

•

W Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Częstochowie (Luis Alarcon) superwizowano zespół 9 osobowy (stałe superwizje)

•

W Poradni Uzależnień w Warszawie na Mokotowie (Luis Alarcon) superwizowano zespół 8 osobowy

•

W ciągu roku odbyło się kilkanaście spotkań superwizyjnych indywidualnych dla
pracowników różnych instytucji i placówek obszaru psychospołecznego
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W większości tych ośrodków superwizje są stałym elementem pracy placówek – jako
standard.
W sumie w superwizjach wzięło udział ponad 146 osób.

Na wszystkich szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie „Niebieska Linia”
przeszkolono
w 2008 r. około 500 osób
Do tego należałoby dodać liczbę osób przeszkolonych na konferencjach i szkoleniach
realizowanych przez członków Stowarzyszenia na zaproszenia innych instytucji, która wynosi
również kilkaset osób.

VII. Udział w konferencjach na terenie Polski (czynny i jako słuchacze)

- Udział w seminarium w Mikołowie – wykład na temat przemocy psychicznej IV 2008 –
Anna Wiechcińska
- Konferencja Fundacji „Razem Lepiej” - Ewa Podgórska
- Konferencja „Przemoc w rodzinie – zareaguj, nie bądź obojętny” w Ministerstwie Pracy i
Polityki Społecznej – Ewa Podgórska
- V Ogólnopolska Konferencja „Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw” zorganizowana przez
Ministerstwo

Sprawiedliwości,

Biuro

Polityki

Społecznej

Tematem

przewodnim

konferencji

Urząd
oraz
była

pomoc

m.

st.

Fundację
dzieciom,

Warszawy
Dzieci
które

–
Niczyje

doświadczyły

przemocy i wykorzystywania, a także ochrona małych świadków uczestniczących
w procedurach prawnych – Ewa Podgórska
- Konferencja „Gender mainstreaming jako narzędzie zmiany” zorganizowana przez
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, inaugurująca projekt realizowany przez
Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w MPiPS – Ewa
Podgórska
- Konferencja PARPA dotycząca przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci „Pomoc dziecku”
XII 2008 - wykład i prowadzenie warsztatu o przemocy w szkole – Tomasz Majewski
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- Konferencji w Białymstoku XI 2008 r. - konferencja szkoleniowa pod hasłem „Szukaj
porozumienia” dla 350 osób:

dla pedagogów, psychologów, pracowników socjalnych,

kuratorów, policjantów, nauczycieli, katechetów, studentów uczelni pedagogicznych.
Prezentacja

„Niebieskiej

Godziny

Wychowawczej”

–

Urszula

Podsiadło

- Międzynarodowe seminarium „Przeciwdziałanie przemocy – praktyka w Polsce i Europie”
Ewa Podgórska

VII . Inne działania

•

Członkowie

Stowarzyszenia

kontynuowali

prace

w

Radzie

Ekspertów

ds.

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Państwowej Agencji Rozwiązywania
problemów Alkoholowych, gdzie brali udział w systemie potwierdzania kwalifikacji
specjalistycznych osób pracujących z osobami uwikłanymi w przemoc - Lius Alarcon
•

Dwukrotne międzynarodowe spotkania z przedstawicielami Helsińskiej Fundacji Praw
Człowieka” (II 2008, VI 2008)

w siedzibie Stowarzyszenia.. Na spotkaniu

przedstawiono obowiązujące w Polsce procedury dotyczące przeciwdziałania
przemocy w rodzinie oraz zaprezentowano strukturę i standardy pracy w „Niebieskiej
Linii” – Anna Wiechcińska, Ewa Podgórska, Urszula Podsiadło, Mariusz Moderski
•

Członkowie Stowarzyszenia

prowadzili zajęcia dotyczące przemocy w Szkole

Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziale Zamiejscowym Szkoły – w
Sopocie – Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon
•

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili zajęcia dotyczące przemocy w Pedagogium –
Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie – Luis Alarcon

•

Praktyki studenckie SWPS – IV 2008 -

w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się

praktyki dla studentów psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.
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Zapoznali się oni z zasadami pracy placówki. Mieli także okazję porozmawiać z byłą
klientką „Niebieskiej Linii” – osobą doznającą przemocy - Wanda Paszkiewicz
•

Udział Stowarzyszenia „Niebieska Linia” w dobroczynnym festynie parafialnym (VI
2008) organizowanym przez Stowarzyszenie Miłosierdzia św. A Paolo. W trakcie
imprezy reklamowano ofertę NL oraz PIK (rozdawano ulotki i materiały edukacyjne
oraz udzielano wstępnej informacji) – wiele osób: pracownicy i współpracownicy
Stowarzyszenia oraz stażyści Pogotowia „Niebieska Linia”

•

Udział w programie „Dzień dobry TVN” (IX 2008). Rozmowa w czasie programu
dotyczyła

pomocy

dziecku

wykorzystywanemu seksualnie. Oprócz rozmowy przed kamerami, trzy osoby w
trakcie

programu

odbierały

telefony

dotyczące

problematyki przemocy seksualnej wobec dzieci – Ewa Podgórska, Tomasz Majewski
Regina Dziugiewicz, Monika Lakowska
•

Wypowiedź do programu w TV POLSAT dotycząca zachowań przemocowych wobec
dzieci (VIII 2008), oraz innych stacji TV na tematy związane z przeciwdziałaniem
przemocy i przemocą – Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska

•

Wydawnictwa i artykuły.
- Opracowanie i wydanie poradnika dla osób stosujących przemoc „Godne życie bez
przemocy” – autorzy: Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna Wiechcińska
- Dodruk poradnika dla osób doznających przemocy w rodzinie „Wyprawa PoMoc”
w ramach dotacji z biura Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy - Autorzy:
Wanda Paszkiewicz, Monika Lakowska, Anna Wiechcińska
- Artykuł „Przemoc psychiczna nie boli mniej” w materiałach na seminarium w
Mikołowie – Anna Wiechcińska
- Artykuł „Współpraca interdyscyplinarna i budowanie lokalnych systemów
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w „Świat Problemów” IX 2008 – Wanda
Paszkiewicz

•

Akcja specjalna Stowarzyszenia „Niebieska Linia” – „Kampania Biała wstążka” –
koordynatorka: Ewelina Bazyluk. W działaniach kampanii wzięło udział wiele osób:
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pracownicy, współpracownicy Stowarzyszenia oraz stażyści Pogotowia „Niebieska
Linia”

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” w
ramach Akcji : 16 Dni Przeciwdziałania Przemocy ze Względu na Płeć, zorganizowało
kampanię informacyjno - edukacyjną dotyczącą przemocy w relacjach partnerskich „Biała
Wstążka”. Pomiędzy 25 listopada a 10 grudnia 2008 r. zachęcaliśmy do noszenia białej
wstążki oraz promowaliśmy pozytywne wzorce zachowania. Podczas całej akcji od 25.XI do
10.XII Zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

zorganizował

których do późnych godzin popołudniowych dyżurowali

dni otwarte, w trakcie

konsultanci. Kampania Biała

Wstążka to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec
kobiet. Jest ona prowadzona w ponad 55 krajach przez kobiety i mężczyzn, natomiast jest
skierowana głównie do mężczyzn i chłopców.

Noszenie białej wstążki jest symbolem

sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym
zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub
milczeć na temat przemocy wobec kobiet. Hasło kampanii brzmiało: Mam przewagę- chronię
i opiekuję się!

Wszystkie wymienione powyżej działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i
uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie kontynuowanych i rozwijanych
w 2009 roku.
Realizacja programów i działalność w 2008 roku były zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia. Dochód z prowadzenia szkoleń posłuży do rozwijania i realizacji celów
statutowych i nie będzie przeznaczony do podziału pomiędzy członków Stowarzyszenia.
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