SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2010 rok.

W 2010 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.

SEJM
Stowarzyszenie

brało udział w pracach związanych z nowelizacją ustawy o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Członkowie Zarządu Stowarzyszenia uczestniczyli w
kilkunastu spotkaniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego
projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – Wanda
Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna Wiechcińska
II.

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 2010, podejmując wspólne zadania – Ewa Podgórska

III.

Udział w pracach nad wojewódzkim programem przeciwdziałania przemocy w
rodzinie (MCPS).

Na

zaproszenie

Mazowieckiego

Centrum

Polityki

Społecznej

przedstawiciel

Stowarzyszenia NL brał udział w pracach i konsultacjach związanych z wojewódzki
programem przeciwdziałania przemocy w rodzinie – Anna Wiechcińska
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IV.
W

Udział w akcji specjalnej „Tydzień Ofiar Przestępstw”.
lutym 2010 prowadzono kolejną akcję specjalną w warszawskich sądach we

współpracy z innymi służbami w ramach Tygodnia Na Rzecz Ofiar Przestępstw
zainicjowanego

przez

Ministerstwo

Sprawiedliwości.

Przez

tydzień

konsultanci

Stowarzyszenie NL dyżurowali na rzecz ofiar przestępstw (przemoc domowa). Na konsultacje
trafiło kilka osób.
Koordynator zadania: Małgorzata Kulka

V.

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

1. Dzielnica Śródmieście – osoba współpracująca ze Stowarzyszeniem była zatrudniona

przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Śródmieście w Punkcie
Informacyjno – Konsultacyjnym – dyżury konsultacyjne - prawnik Grzegorz
Wrona. Rodzaj świadczonych usług: porady prawne
2. Programu dotowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy

Śródmieście, skierowany do osób doznających przemocy – realizowany w okresie:
kwiecień – listopad 2010 r.
Rodzaj świadczonych usług: konsultacje indywidualne oraz dwa warsztaty
umiejętności psychologicznych. Rodzaj konsultacji: diagnostyczne, specjalistyczne,
wychowawcze, prawne.
Zespół realizujący zadanie: Urszula Podsiadło (konsultacje indywidualne i koordynacja),
Agata Czaja, Dorota Krawczyk (konsultacje indywidualne i prowadzenie warsztatów),
Grzegorz Wrona (konsultacje prawne).
Dla zespołu prowadzącego konsultacje i zajęcia grupowe prowadzono spotkania
superwizyjne (Marta Bieniasz)
Z konsultacji korzystało 138 osób. W warsztatach wzięło udział 25 osób.
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3. W ramach działalności Stowarzyszenie były również prowadzone bezpłatne

konsultacje przez osoby pracujące w CPS oraz przez stażystów CPS. Ilość osób,
które z tych konsultacji skorzystały zawiera się w liczbie klientów pracujących w
programie dotowanym przez dzielnice Śródmieście – czyli w liczbie 138.

4. Kontynuacja w 2010 r. programu dotowanego przez Biuro Polityki Społecznej

Urzędu miasta st. Warszawy,

skierowanego do osób stosujących przemoc

(program ma trwać do 2012 r.)
W ramach działań w tym programie prowadzono:
- konsultacje indywidualne
- trzy cykle programu pracy grupowej
- warsztaty umiejętności psychologicznych (trzy dwudniowe spotkania), w których
wzięło udział 37 osób (prowadzenie warsztatów: Ewa Podgórska, Tomasz Majewski,
Agnieszka Turska)
- superwizje zespołu prowadzącego program (Marta Bieniasz, Anna Wiechcińska)
W 2010 roku w programie pracowało 56 osób (klientów)
Zespół prowadzący

program: Ewa Podgórska (koordynator), Tomasz Majewski,

Monika Lakowska, Agnieszka Turska. W programie brali udział tez stażyści CPS:
Robert Smyczyński.
Program, jego założenia i filozofia został przedstawiony na warszawskim
seminarium zespołów pracujących ze sprawcami, we współpracy z Biurem Polityki
Społecznej.
Spotkanie miało charakter podsumowujący rok pracy programów korekcyjno
edukacyjnych dla sprawców prowadzonych na terenie Warszawy. Sposób pracy
Stowarzyszenia NL wzbudził ciekawość i żywe zainteresowanie wszystkich
uczestników seminarium.

5. Praca CPS – Centrum Pomocy Specjalistycznej – kontynuacja działalności

odpłatnej rozpoczętej w 2008 r., kontynuowanej w 2009 i w 2010r. (koordynator
Tomasz Majewski) w ofercie którego prowadzona jest: psychoterapia indywidualna,
małżeńska i rodzinna, konsultacje psychologiczne i pedagogiczne, konsultacje
wychowawcze dla rodziców.
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- uruchomiono staż specjalistyczny dla osób chcących uczyć się pomocy
psychologicznej i pracy z klientem. Przeszkolono 3 osoby. Każda z nich
przepracowała, ucząc się,

około 200 godzin na rzecz Stowarzyszenia: udział w

konsultacjach indywidualnych, bezpłatne prowadzenie konsultacji, pomoc w pracach
biurowych (poznawanie struktury i sposobu pracy organizacji pozarządowej), udział w
superwizjach i zebraniach klinicznych. Przyjęci na staż: Barbara Suchańska, Monika
Rybak, Sebastian Sadowski, Robert Smyczyński. Staż ukończyły 3 osoby.
- regularnie, 1 x w miesiącu, odbywały się zebrania kliniczne, w których brali udział
konsultanci i stażyści CPS.
- rozpowszechnianie działalności CPS - w ramach Ogólnopolskiego Festiwalu
Rozwoju „Progressteron”, przedstawiciel Stowarzyszenia „Niebieska Linia” prowadził
warsztat rozwojowy na temat poczucia własnej wartości (Tomasz Majewski)
Z konsultacji specjalistycznych w CPS skorzystało 113 osób.
Konsultantami CPS byli: Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna
Wiechcińska, Ewa Podgórska, Monika Lakowska, Dorota Krawczyk, , Karolina Budzik,
Agata Czaja, Grzegorz Wrona, Marta Bieniasz, Marcin Korowaj oraz stażyści: Monika
Rybak, Barbara Suchańska , Sebastian Sadowski.
6. Kontynuowano współpracę z Działem Specjalistycznym OPS Śródmieście

(umowa podpisana w 2009 r.)
W ramach tej współpracy prowadzono indywidualne konsultacje wychowawcze dla
opiekunów z rodzin zastępczych, oraz spotkania terapeutyczne z dziećmi. W ramach
tego działania uruchamiana jest współprac służb: odbywają się spotkania z rodzinami i
przedstawicielami służb , których celem jest ustalenie strategii pracy i pomocy na
rzecz dziecka z rodziny zstępczej.
Koordynacja zadania: Tomasz Majewski
Łącznie we wszystkich programach prowadzonych przez Stowarzyszenie NL,
skierowanych do klientów, wzięło udział 307 osób.
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VI. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w miesiącach styczeń – grudzień 2010 r. obejmowało:
• Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono: 11 750 rozmów (psychologicznych i prawnych)
• Poradnia e-mailowa i listy – odpowiedziano na 401 e-maili i 13 listów
• Interwencje w instytucjach – przeprowadzono 220 interwencji
• Prowadzenie strony internetowej Pogotowia NL – umieszczono 240 artykułów i
plików. W tym roku

na stronie internetowej pojawiły się 4 numery Serwisu

Informacyjnego, który zawierał:

artykuły merytoryczne dotyczące przemocy,

sprawozdania z seminariów, informacje dotyczące przemocy, statystyki Pogotowia
NL, ogłoszenia o realizacji różnych przedsięwzięć członków Porozumienia NL, i
dzielenie się dobrymi praktykami z pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy.
• Ogólnopolskie Porozumienie Osób i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w
Rodzinie „Niebieska Linia” – zgłaszali się nowi członkowie. Obecnie do
Porozumienia należy 471 osób i 460 instytucji.
• Prowadzenie programu stażowego – przeszkolono 20 stażystów
• Prowadzono też stałą aktualizacje bazy danych
• Przeprowadzono 5 seminariów dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”: cztery
zaplanowane i jedno dodatkowe. Tematyka seminariów była związana z nowelizacja
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, procedurami niebieskich kart i pracą
z osobami stosującymi przemoc. Seminaria prowadzili: Luis Alarcon, Wanda
Paszkiewicz, Grzegorz Wrona i zaproszony gość: p. Marek Walczak z Komendy
Głównej Policji.
W seminariach wzięło udział: 188 osób
Zespół koordynatorów zadania Pogotowie „Niebieska Linia”: Wanda Paszkiewicz,
Monika Lakowska, Regina Dziugiewicz, Ewelina Bazyluk, Anna Wiechcińska
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VII. 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 poziomach: kursu podstawowego i
zaawansowanego (tzw. drugiego stopnia). Kierownik Studium: Wanda Paszkiewicz.
•

Jedna edycja SPPwR – kurs podstawowy (dotacja PARPA) realizowana w

miesiącach: IV, VI, IX 2010 r. Prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska,
Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Grzegorz
Wrona.
Przeszkolono 62 osoby.
•

W XII 2010 r. rozpoczęto edycję pełnopłatną SPPwR kursu podstawowego
(pełnopłatna). Zajęcia, w których wzięło udział 19 osób odbywały się w siedzibie
Stowarzyszenia NL. Kolejne sesje zaplanowano na I i II 2011 r. (prowadzący:
Monika Lakowska, Wanda Paszkiewicz, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski,
Grzegorz Wrona)

•

Jedna edycja SPPwR – kurs zaawansowany, pełnopłatny (rozpoczęte w 2009 r,
zakończone w

2010 r.), prowadzony w lokalu Stowarzyszenia. Prowadzenie:

Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Anna Wiechcińska, Marta Bieniasz, Luis
Alarcon, Grzegorz Wrona.
Przeszkolono 13 osób.
Rozpoczęto kolejną edycję SPPwR – kurs zaawansowany, pełnopłatny – 14 osób.

W sumie - SPPwR - przeszkolono 75 osób:
w edycji tzw. pierwszego stopnia: 62 osoby
w edycji tzw. drugiego stopnia: 13 osób

2. Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej (piecza merytoryczna: Luis Alarcon,
koordynacja działań: Tomasz Majewski)
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W 2010 r. uruchomiono nowe studium – SIiPP, skierowane do osób przygotowujących
się do pracy z osobami stosującymi przemoc. Kolejne sesje odbyły się w miesiącach: I,
II, III, V, VI i VII 2010 r.
Realizatorzy: Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska, Tomasz Majewski,
Grzegorz Wrona.
Studium ukończyło 14 osób.

3. Na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Targówek w
Warszawie zrealizowano szkolenia dla nauczycieli:
- „Niebieska Godzina Wychowawcza” – przeszkolono 16 osób
- Specjalistyczne warsztaty pt.”Mówić, słuchać, być słuchanym, gdy brakuje słów” –
przeszkolono 16 osób.
Prowadzenie zajęć: Justyna Orłowska, Sylwia Przybylska, Robert Smyczyński
Przeszkolono łącznie 32 osoby

4.

Szkolenie –

„Praca w zespołach interdyscyplinarnych”

w Tomaszowie

Mazowieckim.
Szkolenie zrealizowano w styczniu 2010 r. Prowadzenie – Anna Wiechcińska
Przeszkolono 15 osób

5. Szkolenie „Praca z osobami o orientacji homoseksualnej” dla ROPS Katowice.
Szkolenie zrealizowano w lutym 2010 r. Prowadzenie szkolenia – Luis Alarcon
Przeszkolono 15 osób.

6. Szkolenie „Praca z osobami doznającymi przemocy” w Białogardzie
Szkolenie zrealizowano w marcu 2010 dla jednej grupy. Prowadzenie zajęć: Anna
Wiechcińska
Przeszkolono 17 osób.
7. Dwie edycje szkoleń dla województwa kujawsko – pomorskiego. Każda edycja
składała się z 5 szkoleń: „Praca z osobami doznającymi przemocy”, „Praca z dziećmi
i rodzinami, gdzie występuje przemoc”, „Przemoc seksualna wobec dzieci”, „Praca w
zespołach interdyscyplinarnych”, „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
Szkolenia zrealizowano: I edycja: IV, V, VI 2010 r. , II edycja IX, X, XI, XII 2010 r.
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Prowadzenie szkoleń: Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski, Regina
Dziugiewicz, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 33 osoby
8. Szkolenia dla Zielonej Góry: dla 4 grup na dwa tematy: „Standardy i procedury
w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”,
Szkolenia realizowano w okresie V – XI

2010 r. Prowadzenie szkolenia: Anna

Wiechcińska, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski
Przeszkolono 44 osoby

9. Dwie dwuczęściowe edycje szkolenia „Praca z osobami stosującymi przemoc” dla
dzielnicy Wola w Warszawie.
Szkolenia zrealizowano: I edycja: V - VI 2010 r. , II edycja: X - XI 2010 r.
Prowadzenie szkolenia: Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz, Grzegorz
Wrona
Przeszkolono 36 osób

10. Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” w Koninie – dla 4 grup.
Szkolenie zrealizowano w VI 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Luis Alarcon, Wanda
Paszkiewicz, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski, Regina Dziugiewicz
Przeszkolono 69 osób

11. Seminarium „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Zielonce
Szkolenie zrealizowano w VII 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 25 osób

12. Szkolenia prawne prowadzone w siedzibie Stowarzyszenia NL „Nowelizacja
ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
Odbyło się 5 seminariów w miesiącach: VIII, IX, X i XI 2010 r.
Prowadzenie szkolenia: Grzegorz Wrona
Przeszkolono 105 osób

13. Seminarium „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Dubiecku
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Szkolenie zrealizowano w IX 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 19 osób

14. Seminarium „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” dla kuratorów sądowych z Gliwic.
Przeprowadzenie wykładu i warsztatów dla 5 grup.
Szkolenie zrealizowano w IX 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska, Monika
Lakowska, Ewelina Bazyluk, Regina Dziugiewicz, Mariusz Moderski
Przeszkolono 100 osób

15. Seminarium „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Koninie
Szkolenie zrealizowano w IX 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 20 osób
16. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
w Chorzowie
Szkolenie zrealizowano w IX 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Grzegorz Wrona
Przeszkolono 100 osób
17. Seminarium „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Augustowie
Szkolenie zrealizowano w IX 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Tomasz Majewski
Przeszkolono 21 osób
18. Szkolenie „ Interwencja Kryzysowa” w Pułtusku
Szkolenie zrealizowano w X 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Liliana Krzywicka
Przeszkolono 16 osób
19. Warsztaty superwizyjne dla dzielnicy Białołęka – realizowane dla 3 grup.
Szkolenie zrealizowano w okresie X - XII

2010 r. Prowadzenie szkolenia: Marta

Bieniasz, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska
Przeszkolono 29 osób
20. Szkolenie „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” dla dzielnicy Białołęka
Szkolenie zrealizowano w okresie X - XII

2010 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda

Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Tomasz Majewski, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 40 osób
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21. Szkolenie „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle nowelizacji ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” w Zduńskiej Woli
Szkolenie zrealizowano w X i XI

2010 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska,

Grzegorz Wrona
Przeszkolono 19 osób
22. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
w Białymstoku
Szkolenie zrealizowano w XI 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Grzegorz Wrona
Przeszkolono 28 osób
23. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
w Poznaniu. Zrealizowano szkolenia dla 3 grup
Szkolenie zrealizowano w XI i XII 2010 r. Prowadzenie szkoleń: Grzegorz Wrona,
Paulina Wiktorska
Przeszkolono 81 osób
24. Szkolenie: „Przemoc w rodzinie. Sytuacja psychologiczna osób doznających
przemocy” w Olkuszu (dla księży i policjantów)
Szkolenie zrealizowano w XI 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska, Tomasz
Majewski
Przeszkolono 30 osób
25. Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc” w Białogardzie
Szkolenie zrealizowano w XI 2010 dla jednej grupy. Prowadzenie zajęć: Tomasz
Majewski
Przeszkolono 18 osób.
26. Szkolenie

„Diagnoza przemocy podczas kontaktu z pacjentem”

w Zamościu.

(szkolenie skierowane do pracowników ochrony zdrowia)
Szkolenie zrealizowano w XI 2010 r. Prowadzenie zajęć: Mariusz Moderski
Przeszkolono 21 osób.
27. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie” w Sosnowcu
Szkolenie zrealizowano w XI 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Grzegorz Wrona
Przeszkolono 14 osób
28. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
w Szydłowcu
Szkolenie zrealizowano w XII 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Paulina Wiktorska
10

Przeszkolono 16 osób
29. Seminarium prawne: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”
w Radomiu
Szkolenie zrealizowano w XII 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Grzegorz Wrona
Przeszkolono 27 osób
30. Szkolenie: „Praca w zespołach interdyscyplinarnych w świetle ustawy o
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” dla ROPS Katowice. Przeszkolono 3 grupy.
Szkolenie zrealizowano w XII

2010 r. Prowadzenie szkolenia: Paulina Wiktorska,

Monika Lakowska, Mariusz Moderski, Regina Dziugiewicz
Przeszkolono 50 osób
31. Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc” w Białymstoku
Szkolenie zrealizowano w XII 2010 r. dla jednej grupy. Prowadzenie zajęć: Anna
Wiechcińska
Przeszkolono 16 osób.
32. Seminarium: „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.
Praktyka pracy w zespołach interdyscyplinarnych” na zlecenie ROPS Białystok – dla
kuratorów sądowych
Szkolenie zrealizowano w XII 2010 r. Prowadzenie szkolenia: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 28 osób
33. Szkolenie: „Przemoc w rodzinie – współdziałanie służb” dla służb z Tarnowa – dla 3
grup.
Szkolenie zrealizowano w XII 2010 r. Prowadzenie zajęć: Anna Wiechcińska, Tomasz
Majewski, Mariusz Moderski, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 57 osób.

W sumie w szkoleniach Stowarzyszenie wzięło udział 1230 osób.

Oprócz szkoleń realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia, członkowie
Stowarzyszenia byli zapraszani na

szkolenia organizowane przez

inne organizacje i

instytucje: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (Anna Wiechcińska), Mazowieckie Centrum
Polityki Społecznej (Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz, Tomasz Majewski), lokalne
szkolenia dla różnych służb na temat zespołów interdyscyplinarnych i przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, w kilku miejscach Polski: na zaproszenie Urzędu Wojewódzkiego w
Olsztynie współorganizowane z PARPA (Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Anna
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Wiechcińska), na zaproszenie Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi (Anna
Wiechcińska). Ponadto na zaproszenie Urzędu Miasta Suwałki – szkolenie dotyczące
przemocy dla pracowników oddziału odwykowego i psychiatrycznego (Luis Alarcon),
realizacja zaawansowanego kursu TSR w Szczecinie (Luis Alarcon), na zaproszenie
Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku – szkolenie na temat przemocy dla policji
(Luis Alarcon).
Również na tych szkoleniach przeszkolono kilkaset osób.

VIII. Prowadzenie działalności związanej z profilaktyką przemocy.
W 2010 r. kontynuowano podjęte w 2010 r.

działania związane z profilaktyka

przemocy, skierowane do młodzieży. W tym roku rozszerzono ofertę i prowadzono zajęcia
skierowane również do rodziców.
Na zlecenie Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz w Warszawie
przeprowadzono:

- zajęcia edukacyjne z zakresu profilaktyki agresji, skierowane do uczniów, nauczycieli i
rodziców.
Tymi działaniami objęto łącznie 120 osób.

- przeprowadzono w żoliborskich szkołach zajęcia pt. „Niebieskie Warsztaty”.
W zajęciach wzięło udział około 610 uczniów.

W sumie w zajęciach profilaktycznych wzięło udział około 730 osób.
Zespół prowadzący warsztaty: Justyna Orłowska, Sylwia Przybylska, Robert Smyczyński

IX.

Superwizje
•

Superwizja zespołu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Pyrach (Wanda
Paszkiewicz) – superwizowano zespół 10 osobowy

•

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

•

Superwizja zespołu Ośrodka Psychoterapii INSPIRO w Warszawie – Wanda
Paszkiewicz
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•

Superwizja zespołu Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Warszawie ul. Dalibora
Wanda Paszkiewicz) – superwizowano zespół 10 osobowy

•

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

•

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

•

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

•

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

•

Superwizje dla pracowników różnych instytucji pomagających w obszarze
przeciwdziałania przemocy w Częstochowie – Luis Alarcon

•

Prowadzenie superwizji indywidualnych – Luis Alarcon i Wanda Paszkiewicz

•

Prowadzenie superwizji dla zespołu realizującego program dla policji w
Białymstoku – Luis Alarcon

•

Prowadzenie

warsztatów

superwizyjnych

dla

pracowników

socjalnych

i

pracowników PCPRów na zaproszenie ROPS Białystok – Anna Wiechcińska – 15
osób

W sumie w superwizjach wzięło udział około 100 osób.

X.

Udział w konferencjach/seminariach na terenie Polski i za granicą

- Udział w konferencji dotyczącej przeciwdziałanu przemocy w Kaliszu – Luis Alarcon
- Udział w konferencji dotyczącej przeciwdziałanu przemocy w Gorzowie Wielkopolskim –
Luis Alarcon
- Udział w konferencji dotyczącej przeciwdziałanu przemocy w Nowogardzie – Luis Alarcon
- Udział w corocznej konferencji dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”
organizowanej przez PARPA (VI 2010 r.) – Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Ewelina Bazyluk, Małgorzata Kulka, Regina Dziugiewicz
- Konferencja TSR Stowarzyszenia międzynarodowego EBTA – Luis Alarcon
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Odbiorcami wystąpień prowadzonych na konferencjach było kilkaset osób – z terenu całej
Polski.

XI.

Inne działania

•

Kontynuowano prowadzenie strony internetowej Stowarzyszenia NL (Mariusz
Moderski, Agnieszka Turska)

•

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,
prawnik współpracujący ze Stowarzyszeniem – Grzegorz Wrona
•

Członkowie Stowarzyszenia

prowadzili zajęcia dotyczące przemocy w Szkole

Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziale Zamiejscowym Szkoły – w
Sopocie, również na studiach podyplomowych wraz z praktykami studenckimi w
siedzibie Stowarzyszenia NL – Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon
•

Członkowie Stowarzyszenia prowadzili zajęcia dotyczące terapii uzależnień w
Pedagogium – Wyższej Szkole Pedagogiki Resocjalizacyjnej w Warszawie - Anna
Wiechcińska

•

Członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się i komentowali sytuacje związane z
przemocą i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w
programach TV POLSAT – Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz

•

Wydawnictwa i artykuły.
- został dodrukowany poradnik „Godne życie bez przemocy” – 1000 sztuk
(koordynacja: Mariusz Moderski)
- oprócz Serwisu Informacyjnego zamieszczanego na stronie internetowej Pogotowia
„Niebieska Linia”, na stronie internetowej Stowarzyszenia NL zamieszczono dwa
numery Biuletynu Stowarzyszenia, które zawierały: artykuły merytoryczne dotyczące

14

przemocy i rubrykę „Wieści z Polski” – forum dzielenia się dobrymi doświadczeniami
i praktykami z obszaru przeciwdziałania przemocy w rodzinie (Ewelina Bazyluk)

Wszystkie wymienione powyżej działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i
uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie kontynuowanych i rozwijanych
w 2011 roku. Będzie kontynuowany program skierowany do osób stosujących przemoc,
rozwój działalności CPS, rozwój działań związanych z profilaktyka przemocy. Planowane jest
tez uruchomienie nowego Studium uczące jak pracować w zespołach interdyscyplinarnych,
aktualizacja i dodruk poradnika „Wyprawa PoMoc”.
Realizacja programów i działalność w 2010 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.

opr. Anna Wiechcińska
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