SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2014 rok
W 2014 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku. Realizowano również nowe programy i zadania.
I.

Współpraca z instytucjami i podmiotami – na różnych szczeblach, na terenie
Warszawy i całej Polski

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
• spotkanie prowadzone przez Minister
Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz,
Pełnomocniczkę Rządu do Spraw Równego Traktowania – spotkanie podsumowujące
rok 2013 w obszarze równego traktowania i przeciw dyskryminacji (29.01.2014 r. Anna Wiechcińska)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
– praca w Zespole Monitorującym do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Udział w opracowywaniu i modyfikowaniu Krajowego programy Przeciwdziałania
Przemocy na kolejne lata, praca nad zmianami w aktach prawnych dotyczących
przeciwdziałania
przemocy
w
rodzinie,
opiniowanie
projektów
dofinansowywanych przez MPiPS (prezes Stowarzyszenia NL - Luis Alarcon –
Anna Wiechcińska w zastępstwie Luisa Alarcon, zastępca prezesa – Wanda
Paszkiewicz)
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie – Konferencja „Przeciwdziałanie Przemocy
w Rodzinie” zorganizowaną przez Wydział Polityki Społecznej Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego i Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (13.11.2014 r. przeprowadzenie wykładu „Praca z osobami stosującymi przemoc – doświadczenia
Stowarzyszenia Niebieska Linia” – Ewa Podgórska)
Urząd m. st. Warszawy 1 - udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
(Ewa Podgórska, Anna Wiechcińska, Paula Klemińska)
2 - członkowie Stowarzyszenia aktywnie pracowali
Interdyscyplinarnych w kilku dzielnicach Warszawy:

w

Zespołach

- Anna Wiechcińska – zastępca przewodniczącego w ZI w dzielnicy Ursynów
- Wanda Paszkiewicz – członek ZI w dzielnicy Śródmieście
- Dorota Krawczyk – z-ca przewodniczącego ZI w dzielnicy Targówek
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- Marcin Korowaj – członek ZI w dzielnicy Włochy
- Urszula Podsiadło – przewodnicząca ZI w dzielnicy Włochy
- Małgorzata Kulka – członek ZI w dzielnicy Rembertów
- Paula Klemińska – członek ZI w dzielnicy Bemowo
- Małgorzata Wincenciak – członek ZI w dzielnicy Wawer
3 - Biuro Pomocy i Projektów Społecznych – udział w pracach związanych z
przygotowaniem ewaluacji programów edukacyjno – korekcyjnych dla osób
stosujących przemoc (Ewa Podgórska, Paula Klemińska, Anna Wiechcińska)

Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
• Członkowie Stowarzyszenia i osoby współpracujące ze Stowarzyszeniem
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. (Luis Alarcon, Liliana Krzywicka, Grzegorz Wrona
prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem).
• Udział członków Stowarzyszenia w XVII Konferencji Przeciw Przemocy w
Rodzinie – prezentacja działań Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie, Kraków (Wanda Paszkiewicz, Paula Klemińska, Anna Wiechcińska)
• Na konferencji organizowanej przez PARPA przeprowadzenie wykładu dotyczącego
pracy z osobami stosującymi przemoc dla sędziów (Tomasz Majewski)

II. Prowadzenie działań i programów skierowanych bezpośrednio do osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia w 2014 r. prowadzono kilka programów
pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz zgłaszających się w związku z innymi
problemami psychologicznymi lub będących w kryzysie. Były to następujące działania:
1. Kontynuacja programu dotowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu Miasta
st. Warszawy, skierowanego do osób stosujących przemoc.
W ramach działań w tym programie prowadzono:
• konsultacje indywidualne,
• trzy czteromiesięczne cykle zajęć grupy korekcyjno – edukacyjnej,
• warsztaty umiejętności psychologicznych
• superwizje zespołu prowadzącego program (Bożena Paczuska).
Realizatorzy programu: Ewa Podgórska, Anna Wiechcińska, Agnieszka Turska, Monika
Lakowska, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski)
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2. Praca CPS – Centrum Pomocy Specjalistycznej – kontynuacja działalności odpłatnej i
wolontaryjnej rozpoczętej w 2008 r. (koordynator Tomasz Majewski), w ofercie którego
prowadzona jest: psychoterapia indywidualna, małżeńska i rodzinna, konsultacje
psychologiczne i pedagogiczne, konsultacje wychowawcze dla rodziców.
Konsultantami CPS byli: Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna
Wiechcińska, Ewa Podgórska, Monika Lakowska, Dorota Krawczyk, Marcin Korowaj,
Mariusz Moderski, Agnieszka Turska
Wolontaryjnie przyjęli klientów: Małgorzata Kulka, Dorota Krawczyk, Anna Wiechcińska,
Wanda Paszkiewicz, Marcin Korowaj, Paula Klemińska, Monika Lakowska, Tomasz
Majewski, Agnieszka Wolańczyk, Ewelina Nęcka, Joanna Bieńkowska, Marta Basińska,
Małgorzata Wincenciak, Magdalena Ziemba, Regina Dziugiewicz, Olga Granoszewska.

3. Program „Wyprawa PoMoc” realizowany na zlecenie Mazowieckiego Centrum
Polityki Społecznej
Czas trwania program: maj - wrzesień 2014 r.
Program obejmował kilka działań: konsultacje psychologiczne i prawne dla osób stosujących
przemoc, poradnie mailową oraz wydanie zaktualizowanego i rozszerzonego o rozdział
dotyczący przemocy powiązanej z alkoholem poradnika „Wyprawa PoMoc” do dystrybucji
dla uczestników programu i do dystrybucji na terenie województwa mazowieckiego
Wydanie i dystrybucja poradnika "Wyprawa PoMoc" 2100 egz.
Realizatorzy programu: Ewa Podgórska, Tomasz Majewski, Monika Lakowska, Anna
Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz (konsultacje i aktualizacja poradnika) Aneta Mikołajczyk,
Tomasz Ruzik (prawnicy), Małgorzata Wincenciak (koordynatorka i poradnia mailowa).

PODSUMOWANIE DZIAŁAN PORADNI
LP Program

Ilość
klientów

Ilość
konsultacji

1

Korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

104

575

2

Centrum Pomocy Specjalistycznej: konsultacje odpłatne,
konsultacje w ramach programu „Wyprawa ”PoMoc”,
konsultacje prowadzone wolontaryjnie

260

722

ŁĄCZNIE

364

1297
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4. Program „Wolska Akademia rodzica” realizowany na zlecenie Dzielnicy Wola
m.st Warszawy.
Okres realizacji: kwiecień – grudzień 2014 r.
Cel programu: zapobieganie krzywdzeniu małych dzieci poprzez działania skierowane do
rodziców i opiekunów dzieci do lat 6 w celu:
- zwiększenie wiedzy rodziców i opiekunów na temat psychologii rozwoju dziecka;
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dziecka i reagowania na nie
- rozwijanie umiejętności rozpoznawania własnych potrzeb i emocji przez rodzica, nazywania
ich i radzenia sobie z nimi;
- rozwijanie umiejętności rozpoznawanie emocji dziecka i reagowanie na nie;
- kształtowanie postaw sprzyjających odpowiedzialnemu rodzicielstwu;
- rozwijanie umiejętności komunikowania się bez przemocy.
W programie były prowadzone następujące zadania:
- wykłady i konsultacje dla rodziców – wzięło w nich udział 73 osoby
- warsztaty umiejętności wychowawczych – wzięło w nich udział 49 osób
Łącznie programem były objęte 122 osoby
Realizatorzy: Paula Klemińska (koordynator), Marta Basińska, Małgorzata Kulka,
Ewelina Nęcka, Agnieszka Wolańczyk, Małgorzata Wincenciak

III. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w miesiącach styczeń – grudzień 2014 r. obejmowało prowadzenie:
- ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc – przeprowadzono konsultacje
psychologiczne i prawne w liczbie: 13 302;
- poradni e-mailowej i korespondencyjnej – odpowiedziano na 864 e-maili i 45 listów;
- interwencji w instytucjach – przeprowadzono razem 421 interwencji zwykłych;
- telefonicznych i mailowych konsultacji dla przedstawicieli służb i organizacji
pozarządowych pracujących obszarze przeciwdziałania przemocy wrodzinie –
przeprowadzono 204 konsultacji: 163 telefonicznych i 41 mailowych;
- interwencji wobec osób skazanych (wyrok w zawieszeniu), które nadal dopuszczają się
przemocy (podpisane porozumienie: Ministerstwo Sprawiedliwości - Komenda Głowna
Policji – Dyrektor PARPA) – prowadzono 16 spraw;
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- strony internetowej Pogotowia NL – umieszczono 67 nowe posty na stronie internetowej
oraz 51 nowych postów na stronie facebook;
- aktualizacji bazy danych instytucji pomagających – 632 placówek. Obecnie w bazie danych
znajduje się 4 951 placówek;
- programu stażowego – przeszkolono 20 stażystów;
- działania na rzecz integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie – odbyło się 8 seminariów, w których wzięło udział 303 osoby – przedstawiciele
różnych służb, instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Tematy seminariów i osoby prowadzące
•
•
•
•

•
•
•
•

19 marca 2014 r. pt. „Dziecko a sytuacja przemocy – kwestie prawne” prowadzone
przez Anetę Mikołajczyk
11 kwietnia 2014 r. pt. „Jak rozmawiać z osobą stosującą przemoc podczas realizacji
procedury Niebieskie Karty” prowadzone przez Wandę Paszkiewicz
15 maja 2014 r. pt. „Budowanie współpracy wśród członków zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych” prowadzone przez Małgorzatę Wincenciak
16 czerwca 2014 r. pt. „Tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach pracy zespołu
interdyscyplinarnego i grupy roboczej” prowadzone przez Annę Wiechcińską –
Szymańską.
25 września 2014 r. pt. „Praca i kontakt z osobą doznającą przemocy podczas
realizacji procedury Niebieskie Karty” prowadzone przez Małgorzatę Wincenciak
29 października 2014 r. pt. „Praca z rodziną, w której współwystępują przemoc i
choroba psychiczna” prowadzone przez Bożenę Paczuską-Jałowińską
14 listopada 2014 r. pt. „Pomoc dziecku krzywdzonemu” prowadzone przez Martę
Bieniasz
17 grudnia 2014 r. pt. „Szansa na zmianę - program pracy z osobami stosującymi
przemoc w rodzinie” prowadzone przez Ewę Podgórską.

Ogólnopolskie Pogotowie „NL” jest też na Facebooku – Stronę Ogólnopolskiego
Pogotowia „Niebieska Linia” na portalu społecznościowym Facebook „lubi” (a zatem także
śledzi) 751 osób. Zamieszczane na profilu Pogotowia posty widzi średnio 160 osób.
Zespół koordynatorów zadania Pogotowie „Niebieska Linia”: Wanda Paszkiewicz,
Monika Lakowska, Małgorzata Kulka, Paula Klemińska, Małgorzata Wincenciak, Agnieszka
Wolańczyk.
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IV. Realizacja programów profilaktycznych.
Celem programów było zwiększenie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy i agresji
oraz sposobów rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
W 2014 r. były prowadzone dwa programy profilaktyczne :
1. Na zlecenie Biura Edukacji m. St. Warszawy był realizowany program:
„Niebieskie spotkania”. (realizatorzy Małgorzata Kulka – koordynator, Artur
Świtalski, Paula Klemińska, Małgorzata Wincenciak, Regina Dziugiewicz, Ewelina Necka,
Urszula Podsiadło, Marcin Korowaj, Marta Basińska)
W ramach programu zrealizowano:
18 warsztatów z uczniami,
9 spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców,
3 szkolenia dla kadry pedagogicznej
Liczba uczestników: 371 uczniów, 54 rodziców, 84 przedstawicieli kadry

2. Na zlecenie Dzielnicy Wilanów był realizowany program „Niebieska szkoła,
bezpieczna szkoła (realizatorzy: Małgorzata Kulka – koordynator, Artur
Świtalski, Paula Klemińska, Małgorzata Wincenciak, Regina Dziugiewicz,
Ewelina Necka, Ula Podsiadło, Marcin Korowaj, Marta Basińska, Agnieszka
Wolańczyk)
W ramach programu zrealizowano:
13 warsztatów z uczniami,
3 spotkania informacyjno-edukacyjnych dla rodziców,
3 szkolenia dla kadry pedagogicznej
Liczba uczestników programu: 311 uczniów, 14 rodziców, 50 przedstawicieli kadry.
W realizacji obu programów pomagali wolontariusze: Wolontariusze w obydwu programach:
Marta Piepiora, Kinga Podżorska, Katarzyna Wachowicz, Martyna Jędrych, Konstancja
Liszewska, Wojciech Prosiński, Gabriela Bielecka, Magdalena Ziemba.
W programach profilaktycznych wzięło udział łącznie 884 osoby
W wyniku udziału w programie uczestnicy zapoznali się z wiedzę na temat zjawiska
przemocy, możliwości wychodzenia z niej, budowania relacji interpersonalnych i
konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. Otrzymywali informacje i wskazówki na temat
tego jak lepiej radzić sobie w sytuacjach trudnych, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Nabywali
i rozwijali umiejętności komunikacyjne i asertywne. Uczestnicy uczyli się jak w
konstruktywny sposób osiągać swoje cele, rozpoznawać i realizować swoje potrzeby nie
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krzywdząc przy tym innych, jak rozpoznawać swoje zasoby osobiste oraz zewnętrzne,
budować i podnosić poczucie własnej wartości.
W programie realizowanym dla dzielnicy Wilanów napisano i wydano poradnik
skierowany dla pracowników oświaty „Niebieska szkoła bezpieczna szkoła”- autorzy: Wanda
Paszkiewicz, Paula Klemińska, Małgorzata Kulka.

V. Prowadzenie działalności szkoleniowej
W omawianym roku przyczyniano się nadal do zwiększenia liczby osób
przygotowanych do pomagania osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom,
sprawcom, oraz dla osób pracujących lub przygotowujących się do pracy w zespołach
interdyscyplinarnych, poprzez prowadzenie szkoleń dla osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy domowej.
1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - na poziomie: kursu podstawowego
kierownik Studium: Wanda Paszkiewicz.
• Jedna edycja: „Interdyscyplinarne szkolenie dla osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – kurs podstawowy (dotacja PARPA)
realizowana w miesiącach: VI, IX, X 2014 r. Prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Tomasz Majewski, Monika Lakowska, Luis Alarcon, Grzegorz Wrona,
Przeszkolono 69 osób.
•

SPPwR wraz ze spotkaniami superwizyjnymi realizowany na zlecenie Komendy
Głównej Policji – dla psychologów więziennych - realizowany w VI, VIII, X, XII
2014 r. Prowadzący: Ewa Podgórska, Mariusz Moderski, Luis Alarcon, Wanda
Paszkiewicz, Paulina Wiktorska
Przeszkolono 39 osób.

•

SPPwR - szkolenie otwarte w siedzibie Stowarzyszenia – w 2014 – dwie sesje XI i
XII 2014 r. Ewa Podgórska, Wanda Paszkiewicz, Grzegorz Wrona, Małgorzata
Pomarańska – Bielecka (III sesja – styczeń 2015 r)
Przeszkolono 14 osób.

2. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenie II stopnia - siedem sesji
przeprowadzono w miesiącach: III, IV, V, VI, VII, IX, X 2014 r. Prowadzący: Wanda
Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Grzegorz Wrona.
Przeszkolono 11 osób.

W sumie - w SPPwR – I i II stopnia przeszkolono 133 osoby.
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3. Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc piecza merytoryczna: Luis Alarcon,
koordynacja działań: Tomasz Majewski.
Została zakończona edycja, która rozpoczęła się w 2013 r.: ostatnia sesja edycji odbyła się
w I 2014 r. – Studium Ukończyło 17 osób, część z nich zdała egzamin i otrzymała
certyfikat.
W XII 2014 r. rozpoczęto kolejną edycję. Odbyła się pierwsza z czterech sesji
(kontynuacja – trzy pozostałe sesje i egzamin – zaplanowane na 2015 r.) Szkolenie
rozpoczęło 16 osób
Realizatorzy zadania : Tomasz Majewski, Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Monika
Lakowska, Anna Wiechcińska, Małgorzata Pomarańska – Bielecka
Przeszkolono i szkolono łącznie 33 osoby.
4. Na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy przeprowadzenie
10 Seminariów dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdzilania
przemocy na terenie Warszawawy pt. „Jak rozmawiać z osobą doznającą przemocy w
ramach pracy w ZI/GR” w ramach działań informacyjno – edukacyjnych,
podejmowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Seminaria
przeprowadzono w okresie od V do XII 2014 r. Prowadzenie seminariów: Wanda
Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska, Małgorzata Kulka, Małgorzata
Wincenciak, Paula Klemińska, Ewa Podgórska W seminariach brali tez udział
wolontariusze – stażyści Pogotowia NL.
Przeszkolono 147 osób.
5. W konsorcjum z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych prowadzenie szkoleń pn.
„Kompleksowe szkolenie dla kadry kierowniczej pomocy społecznej dotyczące przemocy
i funkcjonowania ZI” w okresie VIII – XIII - zadanie kontynuowane będzie w 2015 r.
Prowadzenie zajęć: Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz, Regina Dziugiewicz,
Ewelina Bazyluk, Paula Klemińska, Małgorzta Kulka, Mariusz Moderski, Tomasz
Majewski, Monika Lakowska, Paulina Wiktorska, Grzegorz Wrona, Jarosław Polanowski,
Aneta Mikołajczyk.
Przeszkolono 630 osób (do końca 2014 r).
6. Na zlecenie Gminy Miejskiej Ciechanów w okresie IV – V 2014 r. przeprowadzenie
szkoleń „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - realizacja procedury „Niebieskie
Karty” – dla policji,
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie z zakresu rozpoznawania przemocy domowej –
psychologiczne i prawne aspekty przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – dla kuratorów
społecznych
Prowadzenie – Paula Klemińska, Anna Wiechcińska, Aneta Mikołajczyk.
Przeszkolono 34 osoby
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7. Otwarte seminaria prawne w siedzibie Stowarzyszenia (V, VI, X): „Przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie w praktyce organów ścigania”, „Dziecko a sytuacja przemocy
w rodzinie – kwestie prawne”, „Przemoc a sprawy rodzinne – kwestie prawne”.
Prowadzenie: Małgorzata Pomarańska – Bielecka, Aneta Mikołajczyk, Paulina Wiktorska
Przeszkolono 42 osoby

8. Na zlecenie MOPS w Mińsku Mazowieckim superwizja dla członków grup roboczych
w okresie VII – XI 2014 r. Prowadzenie Wanda Paszkiewicz.
Przeszkolono 40 osób
9. Na zlecenie MOPS w Hajnówce Seminarium: „Strategie działania Zespołów
Interdyscyplinarnych
i Grup Roboczych w sytuacjach współwystępowania
przemocy i choroby psychicznej, braku kontaktu z członkami rodziny oraz konfliktu
rodzinnego”, VI 2014, prowadzenie Bożena Paczuska – Jalowińska
Przeszkolono 23 osoby
10. Na zaproszenie gmin: Dobrcz i Sicienko na konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie – współdziałanie instytucji”
przeprowadzenie wykładów: 1.„Sytuacja
psychologiczna dorosłych osób uwikłanych w przemoc” 2.„Sytuacja psychologiczna
dziecka doznającego przemocy”, X 2014 – prowadzenie Mariusz Moderski, Anna
Wiechcińska
Przeszkolono 40 osób
11. Na zlecenie MOPS Bartoszyce przeprowadzenie kursu: „Przeciwdziałanie przemocy w
Rodzinie” X, XI 2014 r. Prowadzący: Urszula Podsiadło, Anna Wiechcińska, Grzegorz
Wrona
Przeszkolono 37 osób
12. Na zlecenie Centralnego Zarządu Służb Więziennych prowadzenie szkolenia w zakresie
oddziaływań korekcyjno edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej
odbywających karę pozbawienia wolności – szkolenie 3 modułowe, zadanie rozpoczęte
w 2014 r. do kontynuacji w 2015 r. Prowadzenie: Tomasz Majewski, Agnieszka Turska,
Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Paula Klemińska, Mariusz Moderski
Przeszkolono 96 osób
13. Na zlecenie GOPS Sierakowice, X 2014 szkolenie: „Kontakt z osobami uwikłanymi w
przemoc podczas realizowania zadań ZI/GR”, prowadzenie Anna Wiechcińska
Przeszkolono 17 osób
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14. Na zlecenie MOPS Sosnowiec XI, XII 2014 realizacja cyklu szkoleniowego „Praca z
osoba stosująca przemoc w rodzinie”, prowadzenie – Tomasz Majewski
Przeszkolono 17 osób
15. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przeprowadzenie szkolenia dla
dwóch grup pn. „Praktyczne aspekty funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych
– procedura NK”, XI, XII 2014 r., prowadzenie Paula Klemińska, Regina Dziugiewicz
Przeszkolono 70 osób
16. Na zlecenie Miejskiego Centrum Profilaktyki w Świdniku prowadzenie Seminarium
„Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury NK”, XI
2014 r. , prowadzenie Anna Wiechcińska
Przeszkolono 32 osoby
17. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: Szkolenie
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” XI 2014 r., prowadzenie Regina Dziugiewicz,
Ewelina Bazyluk
Przeszkolono 20 osób
18. Na zlecenie Gminy Bytów: Szkolenie „ABCD procedury NK dla przedstawicieli
oświaty” XI 2014 r. Prowadzenie Paula Klemińska
Przeszkolono 20 osób
19. Na zlecenie OPS Brwinów - szkolenie „Praca i kontakt z osoba doznająca przemocy
podczas realizacji procedury NK”, XI 2014 r., prowadzenie Małgorzata Wincenciak
Przeszkolono 30 osób
20. Na zlecenie Caritas Diecezji Ełckiej - szkolenie „Niebieska Godzina Wychowawcza”,
XI 2014 r., prowadzenie Małgorzata Kulka
Przeszkolono 17 osób
21. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa zachodniopomorskiego szkolenie:
„Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie – Niebieska Godzina Wychowawcza”, XI
2014 r. prowadzenie: Ewelina Bazyluk, Aneta Mikołajczyk
Przeszkolono 19 osób
22. Na zlecenie GOPS Kowala Seminarium: „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy” XII
2014 r., prowadzenie Grzegorz Wrona
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Przeszkolono 33 osoby
23. Na zlecenie miasta Zamość - Szkolenie: „Praktyczny sposób realizacji zadania powiatu
„Opracowanie i realizacja programów służących działaniom profilaktycznym
mającym na celu udzielenie specjalistycznej pomocy, zwłaszcza w zakresie
promowania i wdrożenia prawidłowych metod wychowawczych w stosunku do dzieci
w rodzinach zagrożonych przemocą w rodzinie”, XII 2014 r., prowadzenie: Marta
Szymanek, Elżbieta Lesiak
Przeszkolono 19 osób
24. Na zlecenie Gminy Aleksandrów Kujawski - szkolenie „Niebieska godzina
wychowawcza”, XII 2014r., prowadzenie Tomasz Majewski
Przeszkolono 17 osób
25. Na zlecenie OPS Polanica Zdrój - seminarium prawne „Dziecko a sytuacja przemocy w
rodzinie” na konferencji „Wspólna moc – Polanica pokona przemoc”, XII 2014,
prowadzenie Aneta Mikołajczyk
Przeszkolono 70 osób
26. Na zlecenie OPS Skwierzyna - szkolenie „ Praca i kontakt z osobą doznająca
przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty – zagadnienia
psychologiczne i prawne”, XII 2014, prowadzenie: Anna Wiechcińska, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 41 osób
27. Na zlecenie GOPS Komarówka Podlaska szkolenie „Praca i kontakt z osoba doznająca
przemocy podczas realizacji procedury NK”, XII 2014 r. Prowadzenie Anna
Wiechcińska
Przeszkolono 21 osób
28. Na zlecenie Warszawskiego Centrum Edukacji i Szkoleń - szkolenie „Zjawisko
przemocy wśród dzieci i młodzieży”, XII 2014 r., prowadzenie Małgorzata Kulka
Przeszkolono 12 osób
29. Szkolenia „Grupy Robocze w praktyce” prowadzone w trzech formach: praca z osobami
doznającymi przemocy, praca z osobami stosującymi przemoc, superwizja członków grup
roboczych w okresie IX – XII 2014 r. Szkolenia prowadzone na zlecenie gmin i miast:
Tuchola, Olszówka, Września, Białogard, Płock, Garwolin, Koszalin, Świnoujście,
Głowno, Kwidzyn prowadzili: Mariusz Moderski, Małgorzata Wincenciak, Tomasz
Majewski, Anna Wiechcińska, Paula Klemińska, Urszula Podsiadło.
Łącznie przeszkolono 287 osób
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W 2014 r. przeszkolono 1 864 osób.
Dodając osoby przeszkolone w trakcie seminariów przeprowadzonych w ramach
Pogotowia NL ( 303 osoby)
daje to łączną liczbę 2 167 przeszkolonych osób.
Oprócz szkoleń realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia, jego członkowie
byli zapraszani na szkolenia, wykłady i konferencje organizowane i prowadzone przez inne
organizacje i instytucje. Również na tych szkoleniach przeszkolono kilkaset osób. Część z
tych szkoleń i wykładów była prowadzona wolontaryjnie.
Prowadzono wykłady i warsztaty związane z tematyką przemocy, pracą z osobami
doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, krzywdzenia dzieci i dotyczące pracy w
Zespołach Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych
Członkowie Stowarzyszenia prowadzili również superwizje różnych zespołów i
ośrodków na terenie kraju.
VI. Inne działania
•

Zorganizowano ogólnopolską konferencji „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
– Współpraca skoncentrowana na rozwiązaniach” z okazji X - lecia
Stowarzyszenia – część oficjalna konferencji w sali Sejmu RP. Wzięło w niej udział
160 osób z terenu całej Polski.
Koordynator zadania: Małgorzata Wincenciak we współpracy ze wszystkimi
członkami Stowarzyszenia.

•

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili moduły specjalistyczne dotyczące interwencji
kryzysowej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziale Zamiejscowym w Sopocie – Wanda
Paszkiewicz, Luis Alarcon.

•

Członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się i komentowali sytuacje oraz działania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w różnych mediach, m.in. w
programach: TVN, Polskie Radio, TV POLSAT - NEWS, Radio TOK FM,
komentarze do tygodników: „Newsweek” i „Wprost” – Luis Alarcon, Tomasz
Majewski, Ewelina Bazyluk, Paula Klemińska, Małgorzata Kulka, Anna Wiechcińska

•

Wydawnictwa, artykuły, filmy.
- został zrealizowany film „Jak rozmawiać z osobami doznającymi przemocy” (Luis
Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Małgorzata Kulka, Bożena
Paczuska, Paula Klemińska, Monika Lakowska, Ewelina Bazyluk)
- został wydany zaktualizowany i rozszerzony poradnik „Wyprawa PoMoc”
- został napisany i wydany poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła”
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Dystrybuowano wydawnictwa Stowarzyszenia – wyżej wymienione i wydane w
poprzednich latach ( poradnik „Procedura NK – odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania”, płyta edukacyjna „Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc w ramach
pracy grupy roboczej”)
Koordynator zadania: Paula Klemińska
•

Członkowie Stowarzyszenia i osoby współpracujące brali udział jako uczestnicy w
spotkaniach, i różnych seminariach i konferencjach:

•

Kontynuowano prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia NL – rozpoczęto
pracę nad nowa formułą strony (Joanna Bieńkowska);

•

Członkowie Stowarzyszenia i osoby z nim współpracujące napisały kilka programów i
projektów.

Wszystkie wymienione powyżej działania Stowarzyszenia spotkały się z dużym
zainteresowaniem i uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie
kontynuowanych i rozwijanych w 2015 roku.
Realizacja programów i działalność w 2015 roku były zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia.

opr. Anna Wiechcińska-Szymańska
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