SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” za 2007 rok.

W 2007 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku i kontynuowaną w kolejnych latach.
Przede wszystkim rozwijano współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami
zarówno na terenie Warszawy jak i całej Polski.
I.

Kontynuowano współpracę w tworzeniu systemów przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w kilku dzielnicach Warszawy.
1. Dzielnica Żoliborz – udział w pracach Zespołu Strategicznego (Strategia
Przeciwdziałania Przemocy Domowej na terenie dzielnicy Żoliborz) – Luis Alarcon.
2. Dzielnica Ochota – udział w tworzeniu i pracy zespołu interdyscyplinarnego
pracującego w obszarze przeciwdziałania przemocy domowej (Wanda Paszkiewicz).
3. Dzielnica Śródmieście – udział w tworzeniu zespołu interdyscyplinarnego i strategii
przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnicy Śródmieście (Wanda Paszkiewicz).

II.

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

1. Dzielnica Żoliborz: prowadzenie programu dla osób stosujących przemoc – konsultacje
indywidualne, wykłady dla sprawców przemocy: Agata Czaja, Dorota Krawczyk, Tomasz
Majewski, Katarzyna Luchowska
W konsultacjach indywidualnych wzięło udział około 20 osób
W wykładach wzięły udział 20 osób.

2. Dzielnica Śródmieście (zlecenie Ośrodka pomocy Społecznej): prowadzenie Punktu
Informacyjno – Konsultacyjnego – dyżury konsultacyjne (psychologowie, specjaliści
uzależnień, spacjaliści HIV/AIDS, pedagodzy, prawnicy): Ania Wiechcińska, Jacek
Znamierowski, Dorota Krawczyk , Agata Czaja , Katarzyna Luchowska , Ewa Podgórska ,
Elżbieta Sideris , Bożena Paczuska , Wanda Paszkiewicz , Anna Młynarczyk-Zalewska ,
Grzegorz Wrona, Michał Zieliński, Przemysław Molenda, Dariusz Czechowicz , Mariusz
Moderski , Olga Rawa - Siarkowska

Rodzaj świadczonych usług: porady /konsultacje: prawne, psychologiczne, socjalne,
medyczne.
W ciągu 2007 r. udzielono 1150 porad, dla 360 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 2007 r. zrealizowano go w następującym wymiarze - miesięcznie na:
- konsultacje psychologiczne było przeznaczone 20 godz.
- konsultacje prawne było przeznaczone 10 godz.
- konsultacje wychowawcze było przeznaczone 9 godz.
Konsultacje realizowali: Grzegorz Wrona, Anna Młynarczyk – Zalewska, Tomasz Majewski,
Dorota Krawczyk, Agata Czaja, Tomasz Świtek
Odbiorcami programu było 94 osoby, które zgłosiły się na konsultacje.
W warsztatach umiejętności psychologicznych wzięło udział 12 osób (warsztaty dotyczące
komunikacji asertywności – prowadzenie: Mariusz Moderski, Agata Czaja, Monika
Lakowska)
W maratonach terapeutycznych wzięło udział 23 osoby (maratony prowadziły: Bożena
Paczuska i Wanda Paszkiewicz).
W programie uczestniczyło 129 osób.
4.Programu dotowany przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu miasta st. Warszawy,
skierowany do gimnazjalistów „Klub gimnazjalisty” (VII - XII 2007 r).
Realizatorzy: Katarzyna Majewska, Katarzyna Luchowska, Anna Śpiewak, Marta Jankowska,
Alicja Miecznikowska, Łukasz Sokołowski, Tomasz Majewski, Emilia Olejnik, Anna
Wiechcińska (superwizje)
W ramach programu zrealizowano następujące formy:
-

konsultacje i zajęcia terapeutyczne – uczestnicy – 52 osoby

-

wycieczki – uczestnicy – 70 osób

-

grupa socjoterapeutyczna – uczestnicy - 35 osób

-

warsztaty edukacyjne – uczestnicy - 58 osób

-

warsztaty plastyczne – uczestnicy – 32 osoby

-

zajecia sportowe – uczestnicy - 22 osoby

-

dyskusyjny klub filmowy – uczestnicy 32 osoby

W programie wzięło udział 301 osób

5. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to obejmowało:
• Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono 11331 rozmów
• Poradnia e-mailowa i listy – 210 e-maili i listów
• Interwencje w instytucjach – 82 interwencje
• Prowadzenie strony internetowej
• Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia”
- deklaracje wypełniło 240 osób i 350 instytucji
- odbyło się 8 seminariów, w których wzięło udział 163 osoby
• Prowadzenie programu stażowego – 19 stażystów
Zespól koordyantorów tego zadania: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika
Lakowska, Mariusz Moderski, Regina Dziugiewicz.
III.

Prowadzenie działalności szkoleniowej
W omawianym roku przyczyniano się nadal do zwiększenia liczby osób

przygotowanych do pomagania osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom,
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) V – VI – VIII
2007r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska,
Mariusz Moderski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Małgorzata Pomarańska Bielecka) – przeszkolono 41 osób. Jedna edycja SPPwR tzw. pierwszego stopnia
(dotacja PARPA) V – VI – VIII 2007r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Monika Lakowska, Mariusz Moderski, Luis Alarcon, Marta
Bieniasz, Małgorzata Pomarańska – Bielecka, Maria Niełaczny) – przeszkolono
41 osób.

•

Druga edycja SPPwR tzw. pierwszego stopnia (dotacja PARPA) IX – X – XI
2007r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Liliana Krzywicka,
Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Grzegorz Wrona) – przeszkolono 46 osób.

•

Jedna edycje SPPwR tzw. pierwszego stopnia (pełnopłatna): 2007 r. (prowadzacy:
Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Małgorzata Pomarańska, Luis Alarcon,
Marta Bieniasz) - przeszkolono 14 osób.

•

Zakończenie kolejnej edycji SPPwR

tzw. pierwszego stopnia (pełnopłatna),

ostatnia sesja w styczniu 2007 (Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Luis
Alarcon, Marta Bieniasz, Małgorzata Pomarańska - Bielecka) – przeszkolono
37 osób.
•

SPPwR pełnopłatne na zlecenie Urzędu Miejskiego w Białymstoku: X – XI – XII
2007r. Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska,
Mariusz Moderski, Małgorzata Pomarańska – przeszkolono 16 osób.

•

Dokończono jedną edycję SPPwR tzw. drugiego stopnia (pełnopłatna): I - II – IV
2007 (Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Luis Alarcon, Marta Bieniasz,
Grzegorz Wrona) – przeszkolono 10 osób.

•

Rozpoczęcie kolejnej edycji SPPwR tzw. drugiego stopnia (pełnopłatna): X - XI –
XII 2006 (szkolenie będzie kontynuowane w 2008 r. (Liliana Krzywicka, Wanda
Paszkiewicz, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Małgorzata Pomarańska - Bielecka) –
przeszkolono 14 osób.

W sumie na SPPw R przeszkolono 178 osób:
w edycjach tzw. pierwszego stopnia: 154 osób
w edycjach tzw. drugiego stopnia: 24 osoby

2. W ramach programu „Radzenie sobie z przemocą” realizowanego na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej Dzielnicy Żoliborz, w części „zajęcia edukacyjno – szkoleniowe”
przeszkolono przedstawicieli koalicjantów żoliborskiej strategii przeciwdziałania
przemocy w rodzinie:
- Spotkanie informacyjne o programie dla przedstawicieli koalicjantów żoliborskiej
strategii przeciwdziałania przemocy w rodzinie, połączone ze szkoleniem na temat
przemocy w rodzinie: 40 osób

- 19 osób odbyło 46 godzinne , bardziej szczegółowe, specjalistyczne szkolenie,
dotyczące rozpoznawania sygnałów przemocy z warsztatami jak rozmawiać z osobami
uwikłanymi w przemoc, jak przeprowadzać interwencje wobec osób stosujących
przemoc, jak rozmawiać w kontakcie pomocowym z osobani doznającymi przemocy i
z osobami stosującymi przemoc
- 35 wolontariuszy przygotowujących się do pomagania osobom starszym miało blok
zajęć dotyczących przemocy wobec osób starszych (wiedza psychologiczna i wiedza
prawna).
Zajęcia prowadzili: Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska, Mariusz
Moderski, Bożena Paczuska, Anna Młynarczyk - Zalewska, Grzegorz Wrona.
W sumie w zajęciach edukacyjno – szkoleniowych w ramach tego programu wzięło
udział: 94 osoby

3. „Praca z osobami stosującymi przemoc” – pogłębione szkolenie specjalistyczne w
czterech modułach: II 2007 – 3 dni, III – IV – po 5 dni, VII – 3 dni. Prowadzenie:
Tomasz

Świtek,

Izabela

Warchoł,

Grzegorz

Wrona,

Luis

Alarcon.

Przeszkolono 15 osób.
4. We współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie szkolenie kuratorów - aplikantów
w zakresie podstaw problematyki, postępowania oraz pomocy osobom doznającym
przemocy IV 2007 (Luis Alarcon, Anna Wiechcińska).
Przeszkolono 8 osób .
5. „Pomoc młodzieży dotkniętej przemocą” VI 2007 – na zlecenie Poradni
Specjalistycznej Stowarzyszenia ARKA w Mielcu (Mariusz Moderski).
Przeszkolono 12 osób.
6. Seminarium „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – jak budować lokalny system”
VI 2007 – na zlecenie PCPR w Suwałkach (Tomasz Świtek)
Przeszkolono 30 osób.
7. „Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc” VI 2007 – na zlecenie Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Dębicy (Tomasz Świtek)
Przeszkolono 16 osób.
8. „Praca w zespołach interdyscyplinarnych” X 2007 – na zlecenie Gminnego ośrodka
Pomocy Społecznej w Narewce (Anna Wiechcińska)
Przeszkolono 14 osób

9. „Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc” XI 2007 – na zlecenie Powiatowego
Centrum pomocy Rodzinie w Mielcu (Anna Wiechcińska)
Przeszkolono 21 osób
10. „Praktyka pracy z osobami stosującymi przemoc” XI 2007 – na zlecenie Ośrodka
Pomocy Społecznej dz. Ursus m.st. Warszawy (Anna Wiechcińska)
Przeszkolono 18 osób
11. „Szkolenie dla osób dyżurujących w młodzieżowym telefonie zaufania – zapoznanie
ze sposobami pracy w konwencji TSR” XI 2007 – na zlecenie Specjalistycznej
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej „TOP” w Warszawie (Monika Lakowska,
Mariusz Moderski)
Przeszkolono12 osób
12. „Praca z osobami stosującymi przemoc” – XII 2007 r. na zlecenie Miejskiego Ośrodka
Interwencji Kryzysowej w Szczecinie (Anna Wiechcińska)
Przeszkolono 18 osób
13. „Praca w zespołach interdyscyplinarnych” – XII 2007 na zlecenie OPS dzielnicy
Mokotów m.st. Warszawy (Anna Wiechcińska)
Przeszkolono 16 osób
14. „Jak pracować przy telefonie” XII 2007 na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Bielsku – Białej (Monika Lakowska)
Przeszkolono 16 osób

15. SUPERWIZJE
•

Superwizje pracowników socjalnych OPS Praga Północ XI – XII 2007 (Marta
Bieniasz, Luis Alarcon) W superwizjach wzięło udział 30 osób

•

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

•

W OŚrodku Pomocy Rodzinie w Otwocku (Wanda Paszkiewicz) – supewizowano
zespól 10 osobowy

•

W Ośrodku pomocy Rodzinie suprwizje dla Zespołu Interwencji Kryzysowej
(Wanda Paszkiewicz)– superwizowano zespół 6 osobowy

•

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

•

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

•

W Osrodku Interwencji Kryzysowej w Białymstoku (Luis Alarcon) –
supewrizowano zespół 10 osobowy

•

W Poradni Psychologiczno – pedagogicznej w Częstochowie (Luis Alarcon) –
superwizowano zespół 10 osobowy

W większości tych ośrodków superwizje są stałym elementem pracy placówek –
jako standard.
W sumie w superwizjach wzięło udział 96 osób.

Na wszystkich szkoleniach prowadzonych przez Stowarzyszenie
„Niebieska Linia” przeszkolono
w 2007 r. 564 osoby
IV.

Udział w konferencjach na terenie Polski
•

14 V 2007 r. na zaproszenia OPS dzielnicy Ursus m.st. Warszawy: Anna Wiechcińska
wykład „Przemoc psychiczna – zjawisko, które dobrze znamy?” na III Dzielnicowym
Forum Profilaktyki Uzależnień i Przemocy

•

Sopot - udział w dwóch konferencjach dotyczących budowania lokalnego systemu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Wanda Paszkiewicz i Luis Alarcon)

•

Na zaproszenie OPS dzielnicy Śródmieście – udział w dwóch seminariach
dotyczących budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(Wanda Paszkiewicz i Luis Alarcon)

•

Na zaproszenie OPS dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy udział w Konferencji
dotyczącej przemocy rówieśniczej (Luis Alarcon)

•

Na zaproszenie OPS dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy udział w Konferencji
podsumowującej rok pracy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w
dzielnicy Żoliborz (Anna Wiechcińska)

•

Ostrów Wielkopolska -

udział w dwóch konferencjach dotyczących budowania

lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Wanda Paszkiewicz i
Mariusz Moderski)
•

XII 2007 – Konferencja organizowana przez PARPA dla członków Porozumienia
„Niebieska Linia” (Wanda Paszkiewicz i Anna Wiechcińska)

•

Na zaproszenie OPS dzielnicy Białołęka m.st Warszawy udział w konferencji
dotyczącej budowania lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
(Mariusz Moderski)

Członkowie, pracownicy i współpracownicy Stowarzyszenia uczestniczyli również w
innych konferencjach, jako słuchacze.

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)
•

Od III 2007 razem z wydawnictwem „Nowa Proza” – prowadzenie kampanii
dotyczącej przemocy psychicznej „Kochac zbyt mocno” związanej z wydaniem
książki „kochać zbyt mocno” kanadyjskiej autorki. W dn. 7 III 2007 r. Odilo się
spotkanie członków Stowarzyszenia z przedstawicielem wydawnictwa, autorką
książki

i

osobami

–

przedstawicielami

instytucji

z

terenu

Warszawy,

współpracujących ze Stowarzyszeniem (12 osób)

Wszystkie wymienione powyżej działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i
uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie kontynuowanych i rozwijanych
w 2008 roku.
Realizacja programów i działalność w 2007 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.

