SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2009 rok.

W 2009 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku. Podejmowano 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.

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw
Równego Traktowania
Udział w kilku spotkaniach, zwołanych z inicjatywy Pani Minister Elżbiety

Radziszewskiej, dotyczących planowanych zmian w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie oraz dotyczących omawiania spraw związanych z równym traktowaniem
kobiet/mężczyzn – Anna Wiechcińska, Ewa Podgórska.
Jako uczestnicy tych spotkań, podpisaliśmy deklarację: „Stop przemocy seksualnej w
Polsce. Platforma działania”
III.

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 2009, podejmując wspólne zadania – Ewa Podgórska
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IV.

Udział w akcji specjalnej „Tydzień Ofiar Przestępstw”.

W lutym 2009 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”.
V.

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

1. Dzielnica Śródmieście – członkowie Stowarzyszenia i osoby współpracujące ze

Stowarzyszeniem, byli zatrudnieni
Dzielnicy Śródmieście

przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

w Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym – dyżury

konsultacyjne (psychologowie, pedagodzy, prawnicy): Urszula Podsiadło,

Dorota

Krawczyk , Grzegorz Wrona.
Rodzaj świadczonych usług: porady /konsultacje: prawne, psychologiczne/.
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 2009 r. w okresie od stycznia do listopada realizowano: konsultacje – w sumie 737
konsultacji. Rodzaj konsultacji: diagnostyczne, specjalistyczne, wychowawcze, prawne.
Z konsultacji korzystało 191 osób.
Konsultacje realizowali: Ewa Podgórska, Urszula Podsiadło, Tomasz Majewski, Marcin
Korowaj.
Odbyły się też zajęcia grupowe: sześć warsztatów umiejętności psychologicznych.
Uczestniczyło w nich 97 osób
Zajęcia grupowe realizowali: Ewa Podgórska, Tomasz Majewski, Marcin Korowaj.
Dla zespołu prowadzącego konsultacje i zajęcia grupowe przeprowadzono trzy
dwugodzinne spotkania superwizyjne – prowadzenie: Anna Wiechcińska
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3. Rozpoczęcie programu dotowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu

miasta st. Warszawy, skierowany do osób stosujących przemoc – do 2012 r.

w

2009 - przygotowanie programu.

4. Praca CPS – Centrum Pomocy Specjalistycznej – kontynuacja działalności

rozpoczętej w 2008 r. (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 w 2009 r. Grupa Rozwoju Osobistego
(Tomasz Majewski, Monika Lakowska) , w której wzięło udział 8 osób.
W konsultacjach i spotkaniach terapeutycznych w 2009 r. wzięło udział 85 osób.
Przeprowadzono 241 konsultacji.
W celu rozpropagowania działalności CPS w XI 2009 r. odbyły się tzw. Dni Otwarte.
W czasie ich trwania przeprowadzono następujące działania:
Wykład:
-

„Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach – filozofia naszego centrum” - Luis
Alarcon

Warsztaty:
-

„Techniki relaksacyjne – Po co? Gdzie? Jak?” - Agnieszka Turska

-

„Umiejętności wychowawcze: rodzice, dzieci, wychowanie...” - Anna Wiechcińska

-

„Budowanie Poczucia Własnej Wartości” - Monika Lakowska

-

„Sztuka komunikacji – klucz do życia w zgodzie ze sobą i ze światem” Podgórska
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Ewa

-

„Jak prowadzić satysfakcjonujące życie mimo urazowej przeszłości”

- Tomasz

Majewski

W działaniach tych uczestniczyło 40 osób

Konsultantami CPS byli: Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna
Wiechcińska, Agnieszka Turska, Ewa Podgórska, Monika Lakowska, Dorota
Krawczyk, Ada Klos, Anna Błażyńska, Agnieszka Włoszycka, Karolina Budzik,
Agata Czaja, Regina Dziugiewicz, Marcin Korowaj.
5. Podpisano też umowę z OPS Śródmieście na prowadzenie terapii indywidualnej

dla dzieci z rodzin zastępczych. Na terapie trafiły dwie osoby.
Prowadzenie: Tomasz Majewski
VI. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w 2009 r. obejmowało:
• Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono w okresie od 1 I 2009 do 31 XII 2009: 10596 rozmów
(psychologicznych i prawnych)
• Poradnia e-mailowa i listy – 363 e-maili i listów
• Interwencje w instytucjach – 223 interwencji
• Prowadzenie strony internetowej – umieszczono 234 artykułów i plików. W tym
roku również na stronie internetowej pojawiło się 6 numerów Biuletynu z artykułami
dotyczącymi przemocy i dzielenia się dobrymi praktykami z pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy. Biuletyn skierowany był do członków Porozumienia
„Niebieska Linia”. Na jego łamach ogłoszono i rozstrzygnięto konkurs na prace
pisemna

dotyczącą

zespołu

interdyscyplinarnego

działającego

w

obszarze

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
• Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” – zgłaszali się nowi członkowie. Obecnie do
Porozumienia należy 206 osób i 133 instytucji.
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• 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, Monika Lakowska, Mariusz
Moderski, Regina Dziugiewicz, Ewelina Bazyluk

VII.

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) VI – IX – X
2009r. (prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika Lakowska,
Mariusz Moderski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Grzegorz Wrona, oraz osoby
uczące się prowadzenia tego typu szkoleń: Regina Dziugiewicz i Tomasz
Majewski).

Przeszkolono 69 osób.
•

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

Przeszkolono 14 osób.
•

Jedna edycja SPPwR (drugi stopień) pełnopłatne na zlecenie Urzędu
Marszałkowskiego

województwa

Zachodniopomorskiego

w

Szczecinie:

Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Anna Wiechcińska, Luis
Alarcon, Grzegorz Wrona.
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Przeszkolono 14 osób.
•

Jedna edycja SPPwR (drugi stopień) pełnopłatne (rozpoczęte w 2008 r,
zakończone w IV 2009 r), prowadzone w lokalu Stowarzyszenia. Prowadzenie:
Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Marta Bieniasz, Luis Alarcon, Grzegorz
Wrona.
Przeszkolono 17 osób.

W sumie na SPPwR przeszkolono 114 osób:
w edycjach tzw. pierwszego stopnia: 83 osoby
w edycjach tzw. drugiego stopnia: 31 osób

2. Szkolenia „Niebieska godzina wychowawcza” na zlecenie Wydziału Spraw
Społecznych i Zdrowia Dzielnicy Żoliborz w Warszawie Szkolenie zrealizowano w
okresie V, VIII, IX, X 2009 r. – dla 6 grup nauczycieli i pedagogów szkół żoliborskich.
Prowadzenie zajęć: Ewa Podgórska, Tomasz Majewski
Przeszkolono 113 osób

3. Szkolenie – seminarium i warsztaty „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” w
Mielcu.
Szkolenie zrealizowano w lutym 2009 r. Prowadzenie – Anna Wiechcińska
Przeszkolono 54 osoby (32 osoby na seminarium pierwszego dnia i 22 osoby biorące
udział w warsztacie – drugiego dnia).

4. Szkolenie „Jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi” w Ośrodku
wychowawczym w Warszawie przy ul. Barskiej.
Szkolenie zrealizowano dla dwóch grup wychowawców w III i IV 2009 r. Prowadzenie
szkolenia – Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 27 osób.

5. Szkolenie „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym” w Jastrzębiej
Szkolenie zrealizowano w maju 2008 dla jednej grupy. Prowadzenie zajęć: Wanda
Paszkiewicz, Mariusz Moderski, Paulina Wiktorska
Przeszkolono 21 osób.
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6. Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc” dla kuratorów Sądu w
Śródmieściu.
Szkolenie zrealizowano w IV i V 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Monika Lakowska,
Tomasz Majewski
Przeszkolono 17 osób
7. Szkolenie „Doskonalenie umiejętności zawodowych w pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie” w Legnicy.
Szkolenie zrealizowano: w VI – I cz. w IX – II cz. 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Anna
Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz.
Przeszkolono 21 osób

8. Szkolenie „Warsztaty komunikacji interpersonalnej” na zlecenie ROPSu
śląskiego.
Szkolenie dla dwóch grup zrealizowano w X 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Mariusz
Moderski, Anna Wiechcińska
Przeszkolono 19 osób

9. Szkolenie „Interwencja Kryzysowa” dla pedagogów z miasta i gminy Pułtusk.
Szkolenie zrealizowano w X 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Liliana Krzywicka
Przeszkolono 20 osób

10. Szkolenie „Osoby stosujące przemoc – jak im pomóc?” dla pracowników Ośrodka
pomocy Społecznej w Bełchatowie
Szkolenie zrealizowano w X 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 18 osób

11. Szkolenie „Praca w zespołach interdyscyplinarnych” na zlecenie Urzędu Miasta
w Tomaszowie Mazowieckim.
Szkolenie dla 3 grup zrealizowano w XI i XII 2009 r. Prowadzenie szkolenia: Anna
Wiechcińska, Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 37 osób
12. Szkolenie – seminarium: „Osoby stosujące przemoc: karać, interweniować,
pomagać? Co i jak warto robić?” w Radomsku
Szkolenie zrealizowano w XI 2009 r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska
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Przeszkolono 20 osób.
13. Szkolenie: „Jak pracować z osobami stosującymi przemoc” na zlecenie ROPSu
śląskiego.
Szkolenie dla trzech grup, zrealizowano w dwóch częściach w XI i XII 2009 r.
Prowadzenie: Luis Alarcon, Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz,
Mariusz Moderski, Grzegorz Wrona, AnnaWiechcińska.
Przeszkolono 54 osoby
14. Szkolenie; „Jak budować zespoły interdyscyplinarne” na zlecenie ROPSu
śląskiego.
Szkolenie dla czterech grup, zrealizowano w XII 2009. Prowadzenie szkolenia:
Regina Dziugiewicz, Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Anna Wiechcińska.
Przeszkolono 72 osoby.
15. Szkolenie „Zły dotyk” dla pedagogów i psychologów z poradni w Siedcach.
Szkolenie zrealizowano w XII 2009. Prowadzenie: Monika Lakowska, Tomasz
Majewski.
Przeszkolono 21 osób.
W sumie w szkoleniach Stowarzyszenie przeszkoliło 628 osób.

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

szkolenia organizowane przez

inne organizacje i

instytucje: Instytut Rozwoju Służb Społecznych (Wanda Paszkiewicz, Mariusz Moderski,
Anna Wiechcińska), Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej (Anna Wiechcińska), lokalne
szkolenia dla różnych służb (zespoły interdyscyplinarne, kuratorzy) w kilku miejscach Polski
(Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Anna Wiechcińska). Również na tych szkoleniach
przeszkolono około 200 osób.

VIII. Prowadzenie działalności związanej z profilaktyką przemocy.
W 2009 r. podjęto tez nowe działania związane z profilaktyka przemocy, skierowane
do młodzieży gimnazjalnej i licealnej. Celem tych działań było zwiększenie świadomości
dotyczącej zjawiska przemocy w rodzinie. 45 minutowe spotkania były prowadzone w
szkołach, w formie warsztatowej. Uczestnicy otrzymywali ulotki Pogotowia „Niebieska
Linia”. Do dyspozycji szkolnych bibliotek trafiały poradniki wydane przez Stowarzyszenie:
„Wyprawa PoMoc” i „Godne życie bez przemocy”. W okresie od III 2009 do IV 2009 r.
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przeprowadzono pilotażowo zajęcia w 8 szkołach: łącznie w 76 klasach. W zajęciach wzięło
udział około 1600 dzieci. Te zajęcia były prowadzone bezpłatnie.
W XII 2009 r., na zlecenie Urzędu dzielnicy Żoliborz, przeprowadzono w dwóch
żoliborskich szkołach ponadgimnazjalnych 13 dwugodzinnych warsztatów pt. „Niebieskie
Warsztaty”. W zajęciach wzięło udział około 280 uczniów.
W sumie w zajęciach profilaktycznych wzięło udział około 1880 osób.
Zespół prowadzący warsztaty: Justyna Orłowska, Sylwia Przybylska, Robert Smyczyński
IX.

Superwizje

•

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

•

Superwizja zespołu OIK w Warszawia przy ul. Polskiej (Wanda Paszkiewicz) –
superwizowano zespół 10 osobowy

•

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

•

Superweizja zespołu osrodka psychoterapii INSPIRO w Warszawie – Wanda
Paszkiewicz

•

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 PCPR w Mińsku Mazowieckim (Wanda Paszkiewicz) superwizowano zespoły
interdyscyplinarne

•

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

•

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

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

•

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

•

Superwizje dla pracowników różnych instytucji pomagających w obszarze
przeciwdziałania przemocy na terenie dzielnic Ursynów w Warszawie – Luis
Alarcon

•

Prowadzenie superwizji indywidualnych – Luis Alarcon

•

Prowadzenie warsztatów superwizyjnych dla pracowników socjalnych na
zaproszenie ROPS Lublin – Anna Wiechcińska – 15 osób

W sumie w superwizjach wzięło udział ponad 100 osób.

X.

Udział w konferencjach/seminariach na terenie Polski (głównie czynny, ale też
jako słuchacze)

- Udział w seminarium w Mikołowie – wykład na temat przemocy rówieśniczej IV 2009 –
Anna Wiechcińska
- Na zaproszenie PARPA prowadzenie wykładów i warsztatów na konferencji dotyczącej
pracy ze osobami stosującymi przemoc – X 2009: Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Ewa
Podgórska, Liliana Krzywicka
- Udział w dwudniowej konferencji w Szczecinie dla pracowników placówek odwykowych.
Prowadzenie wykładu i warsztatów, V 2009 – Luis Alarcon
- Udział w konferencja w Korytnikach k/Przemyśla dla Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia,
XI 2009 – Luis Alarcon
- Udział w konferencji w Katowicach z okazji na X - lecia Ośrodka Interwencji Kryzysowej
Luis Alarcon
- Udział w konferencja w Chorzowie nt. zespołów interdyscyplinarnych, X 2009 – Luis
Alarcon
- Udział w konferencji w Lublinie organizowana przez PARPA dla gmin wiodących dużych
miast. Wykład dotyczący pracy zespołów interdyscyplinarnych (Wanda Paszkiewicz) i
warsztaty dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych (Liliana Krzywicka, Wanda
Paszkiewicz, Anna Wiechcińaka)
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- Konferencja w Mławie na temat przemocy wobec dzieci, wykład dotyczący osób
stosujących przemoc, Tomasz Majewski
- Udział w dwudniowej konferencji z okazji 35- lecia telefonu zaufania w Olsztynie: „Telefon
Zaufania – wsparcie i pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej”, XI 2009 –
prowadzenie wykładu i warsztatów – Wanda Paszkiewicz, Monika Lakowska, Tomasz
Majewski, Anna Wiechcińska
- Udział w konferencji zorganizowanej w Sejmie – konferencja w ramach kampanii
zainicjowanej prze Sekretarza ONZ, dotyczącej przeciwdziałaniu przemocy, na zaproszenie
Konfederacji Kobiet Polskich, XII 2009 – Wanda Paszkiewicz, Monika Lakowska
- Udział w konferencji organizowanej przez Wszechnicę Polską Prezentacja działalności
Pogotowia "Niebieska Linia" dla około 50 uczestników konferencji, VI 2009 – Urszula
Podsiadło
- Udział w Zjeździe Al-Anon w Ośrodku Apostolstwa Trzeźwości im. Ojca Benignusa Jana
Sosnowskiego w Zakroczymiu. Prowadzenie wykładu na temat przemocy w rodzinie dla
około 50 osób – Urszula Podsiadło
Odbiorcami wystąpień i warsztatów prowadzonych na konferencjach było kilkaset osób –
z terenu całej Polski.

XI.
•

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
•

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, Anna
Wiechcińska
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•

Praktyki studenckie SWPS – IV 2008 -

w siedzibie Stowarzyszenia odbyły się

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

Wypowiedzi i komentarze w programach w TV POLSAT („Interwencje”) TVP I
(„Kawa czy herbata”), TVN Warszawa dotyczące

zachowań przemocowych i

mechanizmów powstawania przemocy, oraz innych stacji TV na tematy związane z
przeciwdziałaniem przemocy i przemocą – Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Justyna Orłowska, Sylwia Przybylska, Robert Smyczyński.
•

Udział w programie radiowym „Rozmowy nocą” na temat przemocy domowej – Anna
Wiechcińska

•

Wydawnictwa i artykuły.
- Artykuły w Biuletynie Pogotowia „Niebieska Linia”: Wanda Paszkiewicz, Grzegorz
Wrona, Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Liliana Krzywicka, Karolina Budzik,
Monika Lakowska, Urszula Podsiadło
- Artykuł „Przemoc rówieśnicza” w materiałach na seminarium w Mikołowie – Anna
Wiechcińska

Wszystkie wymienione powyżej działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i
uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie kontynuowanych i rozwijanych
w 2010 roku. Będzie kontynuowany program skierowany do osób stosujących przemoc,
rozwój działalności CPS, rozwój działań związanych z profilaktyka przemocy, nowe
szkolenie: Studiam Interwencji i Pomocy Psychologicznej. Planowane jest też uruchomienie
stażu w CPS.
Realizacja programów i działalność w 2009 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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