SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2015 rok
W 2015 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

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 (z-ca prezesa Stowarzyszenia NL - Wanda
Paszkiewicz)
Urząd m. st. Warszawy 1 - udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
(Ewa Podgórska, Małgorzata Wincenciak)

2 - członkowie Stowarzyszenia nadal aktywnie pracowali w Zespołach
Interdyscyplinarnych w kilku dzielnicach Warszawy:

- 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
- 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
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3

-

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).
•

Prowadzenie wykładów, warsztatów i seminariów organizowanych przez PARPA w
okresie wrzesień - listopad 2015 r. (Mariusz Moderski)

-

Wykład: „Rola i zadania gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych

wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i procedury "Niebieskie Karty"
- dla 50 osób – 2 godz.
- Zajęcia seminaryjne "Jak rozmawiać z osobami stosującymi przemoc? Jak podejmować
interwencję i motywować do zmiany zachowania” – dla 15 osób – 6 godz.
- Wykład "Sytuacja psychologiczna osoby doznającej przemocy. Jak rozmawiać z osobą
krzywdzoną" dla50 osób – 2 godz.
- Zajęcia warsztatowe "Nawiązywanie kontaktu i zasady rozmowy z osobą doznającą
przemocy i osobą stosującą przemoc w rodzinie" - dla 15 osób – 6 godz.
- Wykład pt.: "Rozpoznawanie sygnałów świadczących o przemocy, nawiązywanie kontaktu i
prowadzenie rozmowy z osobą doznającą przemocy" dla 60 osób – 2 godz.
- Wykład pt. "Charakterystyka osoby doznającej przemocy w rodzinie - objawy i
konsekwencje przemocy" na V Warszawskim Sympozjum Psychiatrycznym dla 40 osób – 2
godz.
- Wykład pt. "Sytuacja psychologiczna osoby współuzależnionej i doznającej przemocy. Jak
rozmawiać z osobą krzywdzoną" dla 50 osób – 2 godz.
- Zajęcia warsztatowe pt. "Kontakt z członkami rodzin z problemem przemocy" dla15 osób –
6 godz.
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4 - Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
- Zorganizowanie stoisko Stowarzyszenia podczas zorganizowanego przez Rzecznika Praw
Obywatelskich Dnia Praw Człowieka w siedzibie Senatu RP (12 grudnia 2015r.) –
Małgorzata Wincenciak
- Koordynowanie udziału Stowarzyszenia w Koalicji Infolinii przy Biurze Rzecznika Praw
Obywatelskich - Małgorzata Wincenciak
II. Powadzenie działań i programów skierowanych bezpośrednio do osób
uwikłanych w przemoc w rodzinie.

W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia w 2015 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 Pomocy i Projektów Społecznych
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-Majewska,
Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski.

2. Program dotowany przez Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Urzędu Miasta st.
Warszawy,

skierowany do osób stosujących przemoc absolwentów oddziaływań

korekcyjno-edukacyjnych – pilotaż.
W ramach działań w tym programie prowadzono:
• konsultacje indywidualne,
• jeden cykl zajęć grupy pomocy psychologicznej (III-XI 2015 r),
• trening psychologiczny, 3 częsci (V-XII 2015 r.)
• superwizje zespołu prowadzącego program (Marta Bieniasz).
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Realizatorzy programu: Ewa Podgórska, Anna Wiechcińska, Wanda Paszkiewicz, Tomasz
Majewski.

3. 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-Majewska, Małgorzata Wincenciak, Paula Klemińska.
Wolontaryjnie przyjęli klientów: Małgorzata Kulka, Dorota Krawczyk, Anna Wiechcińska,
Wanda Paszkiewicz, Marcin Korowaj, Paula Klemińska, Monika Lakowska, Tomasz
Majewski, Agnieszka Wolańczyk, Ewelina Nęcka, Ewa Podgórska, Joanna Bieńkowska,
Marta Basińska, Małgorzata Wincenciak, Magdalena Ziemba, Regina Dziugiewicz, Olga
Granoszewska.

PODSUMOWANIE DZIAŁAŃ PORADNI
LP Program

Ilość

Ilość

klientów

konsultacji

1

Korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc

81

440

2

Pomocy psychologicznej dla osób stosujących przemoc -

31

220

326

1.252

438

1.912

absolwentów oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych
3

Centrum Pomocy Specjalistycznej: konsultacje odpłatne,
konsultacje w ramach stażu klinicznego, konsultacje
prowadzone wolontaryjnie, konsultacje w ramach Wolskiej
Akademii Rodzica i programu Biura Edukacji
ŁĄCZNIE
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4. Program „Wesoła Akademia rodzica” realizowany na zlecenie Dzielnicy Wesoła
m. St. Warszawy.
Program skierowany do rodziców i opiekunów dzieci do 6 roku życia i rodziców
spodziewających się dziecka
Okres realizacji: sierpień 2015 – grudzień 2015 r.
Cel programu: kształtowanie bezpiecznego bliskościowego i bezprzemocowego modelu
wychowania małego dziecka.
W programie były prowadzone następujące zadania:
- spotkania edukacyjne
- konsultacje indywidualne dla rodziców
- 6 spotkań warsztatowych umiejętności wychowawczych
- seminarium dla przedstawicieli służb i instytucji (żłobki, przedszkola, poradnie,
policja, członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych, przedstawiciele
Ośrodka Pomocy Społecznej) – 8 godz., 11 uczestników
Łącznie w programie wzięło udział 60 rodziców i opiekunów małych dzieci
Realizatorzy: Ewelina Nęcka (koordynator), Paula Klemińska, Marta Piepiora,
Małgorzata Kulka, Małgorzata Wincenciak, Magdalena Ziemba, Wanda Paszkiewicz
(seminarium dla służb).
5. Program: "Wolska Akademia Rodzica dla rodziców nastolatków. Przeprowadzenie
programu edukacyjnego przeznaczonego dla rodziców/opiekunów dzieci w wieku
adolescencji." - na zlecenie dzielnicy Wola m. St. Warszawy
Działania:
12 wykładów dla rodziców i 12 konsultacji grupowych dla rodziców (II cykle po 6 spotkań)
12 warsztatów dla rodziców (II cykle po 6 warsztatów)
30 indywidualnych konsultacji rodzicielskich
Zrealizowano 2 cykle programu: III – VI 2015 r. i IX – XI 2015 r.
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Łącznie w programie wzięło udział 91 osób.
Realizatorzy: Paula Klemińska (koordynator),

Agnieszka Wolańczyk. Ewelina Nęcka,

Małgorzata Wincenciak, Małgorzata Kulka, Joanna Bieńkowska, Magda Ziemba.
6. Grupa wsparcia dla klientów doznających przemocy prowadzona w okresie X – XII
2015 r. na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. W
grupie uczestniczyły 4 osoby. Koordynacja zadania Małgorzata Wincenciak
III. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w miesiącach styczeń – grudzień 2015 r. obejmowało prowadzenie:

- ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc – przeprowadzono konsultacje
psychologiczne i prawne w liczbie: 13 088
- poradni e-mailowej i korespondencyjnej – odpowiedziano na 1 097 e-maili i 20 listów;

- interwencji w instytucjach –

przeprowadzono razem 328 interwencji zwykłych;

- telefonicznych i mailowych konsultacji dla przedstawicieli służb i organizacji
pozarządowych

pracujących

obszarze

przeciwdziałania

przemocy

w

rodzinie

–

przeprowadzono 208 konsultacji: 205 telefonicznych i 3 mailowych;
- interwencji wobec osób skazanych (wyrok w zawieszeniu), które nadal dopuszczają się
przemocy (podpisane porozumienie: Ministerstwo Sprawiedliwości - Komenda Głowna
Policji – Dyrektor PARPA) – prowadzono 4 spraw; (czy w 2015 to jeszcze dzialało?)
-

strony

internetowej

Pogotowia

NL – umieszczono 39 nowe posty na stronie internetowej oraz 51 nowych postów na stronie
facebook;
- aktualizacji bazy danych instytucji pomagających 608 placówek. Obecnie w bazie danych
znajduje się 4 894 placówek;
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- programu stażowego – przeszkolono20 stażystów;
- działania na rzecz integracji osób pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie – odbyło się 6 seminariów, w których wzięło udział 244 osoby – przedstawiciele
różnych służb, instytucji i organizacji pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w
rodzinie

. Tematy seminariów i osoby prowadzące
•

20 kwietnia 2015 r. pt. „Tworzenie strategii pracy z rodziną w ramach pracy
interdyscyplinarnej” prowadzone przez Annę Wiechcińską-Szymańską

•

25 maja 2015 r. pt. „Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie –
aspekty prawne” prowadzone przez Adama Grochołę

•

26 czerwca 2015 r. pt. „Pomoc dziecku doznającemu przemocy w rodzinie”
prowadzone przez Wandę Paszkiewicz

•

24 września 2015 r. pt. „Co robić, aby osoba doznająca przemocy chciała
współpracować?” prowadzone przez Małgorzatę Wincenciak

•

18 listopada 2015 r. pt. „Jak zmotywować do współpracy członków zespołów
interdyscyplinarnych i grup roboczych” prowadzone przez Martę Szymanek

•

7 grudnia 2015 r. pt. „Czy nowelizacja prawa i procedury karnej wpłynie na sytuację
osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie?” prowadzone przez Anetę
Mikołajczyk

Ogólnopolskie Pogotowie „NL” jest też na Facebooku – Stronę Ogólnopolskiego
Pogotowia „Niebieska Linia” na portalu społecznościowym Facebook „lubi” (a zatem także
śledzi) 1 182 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, Ewelina Nęcka.
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IV. Program profilaktyczny.

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 Nęcka, Marcin
Korowaj, Agnieszka Wolańczyk, Kinga Podżorska, Marta Piepiora).
Program był realizowany w okresie kwiecień – grudzień 2015 r.
Celem głównym zadania było zwiększenie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, poprzez
zwiększenie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy i agresji oraz sposobów
rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych.
Cel ten został osiągnięty poprzez następujące cele szczegółowe:
- zwiększenie wiedzy uczniów, nauczycieli i rodziców na temat agresji i przemocy, w tym
rówieśniczej, jej rodzajów oraz skutków;
- zwiększenie wiedzy na temat mechanizmów przemocy, psychologicznych mechanizmów
funkcjonowania człowieka oraz rodziny w sytuacji przemocy;
- zwiększenie wiedzy nt. możliwości uzyskania pomocy w różnego rodzaju instytucjach;
- rozwijanie i modelowanie postaw społecznych w kontekście praw i obowiązków ucznia/
dziecka – człowieka;
- zwiększenie wiedzy rodziców oraz kadry pedagogicznej dotyczącej kompetencji, zadań i
działań służb powołanych do przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także procedury
„Niebieskie Karty” oraz Zespołów Interdyscyplinarnych;
- pogłębienie rozumienia przez kadrę pedagogiczną sytuacji psychologicznej dziecka
krzywdzonego;
- poszerzanie umiejętności kadry pedagogicznej w zakresie podejmowania wczesnej
interwencji w wypadkach wystąpienia przemocy w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;
- udzielenie wsparcia rodzicom uwikłanym w przemoc w rodzinie;
- poszerzenie wiedzy rodziców na temat metod wychowawczych pozbawionych przemocy.
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Program był realizowany w jednym liceum, jednym gimnazjum, jednym technikum i jednej
szkole podstawowej.
W ramach programu zrealizowano: warsztaty z uczniami,

spotkania warsztatowe

i

konsultacje indywidualne dla rodziców, szkolenia dla kadry pedagogicznej, superwizje dla
kadry prowadzącej zajęcia w programie.

Liczba uczestników: 366 uczniów, 122 rodziców, 210 pracowników merytorycznych szkół
W programie profilaktycznym prowadzonym przez Stowarzyszenie w 2015 r. wzięło
udział łącznie 698 osób.

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: IX, X, XI 2015 r. Prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Tomasz Majewski, Małgorzata Wincenciak, Luis Alarcon, Mariusz
Moderski, Małgorzata Pomarańska
Przeszkolono 69 osób.
•

SPPwR - szkolenie otwarte w siedzibie Stowarzyszenia – rozpoczęte w 2014 –

dwie sesje XI i XII 2014 r.

i zakończenie edycji - trzecia sesja w I 2015 r.

Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz.
Przeszkolono 14 osób.
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•

SPPwR – kolejna edycja szkolenia otwartego w siedzibie Stowarzyszenia – VI,

VII, IX 2015 r. Prowadzenie: Małgorzata Wincenciak, Aneta Mikołajczyk, Ewa
Podgórska, Anna Wiechcińska
Przeszkolono 19 osób.

2. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - szkolenie II stopnia – rozpoczęcie
edycji i przeprowadzenie trzech z siedmiu sesji: X, XI, XII 2015 r. (kontynuacja
zaplanowana na 2016 r.) Prowadzący: Anna Wiechcińska, Agnieszka Szrejter – Łoś,
Katarzyna Przyborowska (w szkoleniu wzięło udział 12 osób)
W sumie - w SPPwR – I i II stopnia przeszkolono w 2015 r. 102 osoby.

3. Studium Pracy z Osobami Stosującymi Przemoc piecza merytoryczna: Luis Alarcon,
koordynacja działań: Tomasz Majewski.
Została zakończona edycja, która rozpoczęła się w 2014 r.: druga sesja studium I 2015 r.,
trzecia sesja studium – II 2015 r,,

czwarta sesja studium – IV 2015 r.. – Studium

Ukończyło 18 osób, część z nich zdała egzamin i otrzymała certyfikat.

W XII 2015 r. rozpoczęto kolejną edycję. Odbyła się pierwsza z czterech sesji w XII
2015 r. (kontynuacja – trzy pozostałe sesje i egzamin – zaplanowane na 2016 r.) Szkolenie
rozpoczęło 8 osób

Realizatorzy zadania : Tomasz Majewski, Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Małgorzata Pomarańska – Bielecka

Przeszkolono 18 osób.

4. Na zlecenie Biura Pomocy i Projektów Społecznych M. St. Warszawy realizowano
program:

„Doradztwo

dla

przedstawicieli

służb

pracujących

w

Zespołach

Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych na terenie m. St. Warszawy” w ramach
którego przeprowadzono 15 eksperckich konsultacji prawnych, 9 eksperckich konsultacji
psychologicznych, 12 supewizji grupowych i 7 superwizji indywidualnych. Realizatorzy:
Katarzyna Przyborowska, Marta Bieniasz, Adam Grochoła, Anna Wiechcińska, Robert
Ofiara, Bożena Paczuska, Wanda Paszkiewicz, Aneta Mikołajczyk, Mariusz Moderski,
Małgorzata Kulka, Małgorzata Wincenciak, Ewa Podgórska.
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W zajęciach brali też udział wolontariusze (m.in. stażyści Pogotowia NL, czy osoby
współpracujące ze Stowarzyszeniem).
Przeszkolono 388 osób.

5. W konsorcjum z Instytutem Rozwoju Służb Społecznych kontynuacja zadania:
prowadzenie szkoleń pn. „Kompleksowe szkolenie dla kadry kierowniczej pomocy
społecznej dotyczące przemocy i funkcjonowania ZI” w okresie I – IX 2015 r. .
Prowadzenie zajęć: Grzegorz Wrona, Małgorzata Pomarańska, Jarosław Polanowski,
Aneta Mikołajczyk, Adam Grochoła, Robert Ofiara, Alicja Prusinowska – Marek, Anna
Wiechcińska, Paula Klemińska, Wanda Paszkiewicz, Tomasz Majewski, Mariusz
Moderski, Regina Dziugiewicz, Małgorzata Kulka, Ewelina Bazyluk, Małgorzata
Wincenciak, Urszula Podsiadło, Ewa Podgórska, Marta Szymanek
.
W 2015 r. przeszkolono 2153 osoby.
6. Na zlecenie Centralnego Zarządu Służb Więziennych prowadzenie szkolenia w zakresie
oddziaływań

korekcyjno

edukacyjnych

dla

sprawców

przemocy

domowej

odbywających karę pozbawienia wolności w ramach realizacji projektu pn. „Stop
przemocy – druga szansa” – szkolenie 3 modułowe (moduł I: Specjalistyczne szkolenie
kadry z zakresu pracy ze sprawcami przemocy, moduł II: Superwizja specjalistycznych
oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych wobec sprawców przemocy, moduł III:
Zarządzanie specjalistycznymi oddziaływaniami korekcyjno – edukacyjnymi wobec
sprawców przemocy w rodzinie). Zadanie rozpoczęte w 2014 r., kontynuowane I - XI
2015 r. i zakończone w 2015 r. Prowadzenie: Tomasz Majewski, Agnieszka Turska, Luis
Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Paula Klemińska, Mariusz Moderski, Ewa Podgórska,
Anna Wiechcińska.
Przeszkolono 300 osób
7. Zrealizowano otwarte seminaria

w siedzibie Stowarzyszenia (X, XII 2015 r.):

„Interwencja wobec osoby stosującej przemoc w rodzinie – aspekty prawne”

i

„Praca z osobami stosującymi przemoc. O czym warto pamiętać? Co warto robić?”
(prowadzenie: Adam Grochoła, Mariusz Moderski)
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Łącznie w trakcie seminariów przeszkolono 36 osób

8. Na zlecenie MOPS Bartoszyce przeprowadzenie kursu: „Przeciwdziałanie przemocy w
Rodzinie” III 2015 r. Prowadzący: Urszula Podsiadło, Jarosław Polanowski
Przeszkolono 22 osoby.
9. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie przeprowadzenie szkolenia dla
jednej grupy pracowników Zakładów Karnych pn. „Praca z trudnym klientem – jak być
skutecznym i nie wypalic się zawodowo”, IX 2015 r. Prowadzenie Tomasz Majewski
Przeszkolono 20 osób
10. Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego: Szkolenie
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” IV 2015 r. Prowadzenie Regina Dziugiewicz,
Ewelina Bazyluk
Przeszkolono 21 osób
11. Na zlecenie OPS Skwierzyna - szkolenie „ Prawne aspekty przeciwdziałania przemocy
w rodzinie w świetle nowelizacji KK i KPK – wybrane zagadnienia”

XI 2015,

prowadzenie: Adam Grochoła
Przeszkolono 22 osoby.
12. Na zlecenie Gminy Lesznowola Przeprowadzenie szkolenia: „Udział i rola pracowników
oświaty w realizacji procedury Niebieska Karta – aspekty psychologiczne i prawne”.
I 2015 r. Prowadzenie: Ewelina Bazyluk i Aneta Mikołajczyk
Przeszkolono 57 osób.
13. Na zlecenie GOPS w Łasku prowadzenie szkolenia

„Zadania Gminnej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołów Interdyscyplinarnych w
zakresie przeciwdziałania przemocy”, III 2015 r. Prowadzenie: Tomasz Majewski
Przeszkolono 19 osób.
14. Na zlecenie GOPS Czarnków przeprowadzenie szkoleń: 1) „ Zadania ustawowe
pracowników ochrony zdrowia związane z realizacją procedury NK”, 2) „Zadania
12

Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych”, VI 2015 r. Prowadzenie:
Małgorzata Wincenciak
Przeszkolono 52 osoby.
15. Na zlecenie MOPS Sopot przeprowadzenie dwumodułowego szkolenia: „Praktyczne
aspekty pracy z osobami doznającymi przemocy i osobami stosującymi przemoc w
ramach procedury Niebieskie Karty” IX, X 2015 r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska,
Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 20 osób.
16. Na zlecenie Szpitala Specjalistycznego SPZOZ w Krakowie przeprowadzenie szkolenia
dla terapeutów uzależnień: „Terapia indywidualna i pomoc psychologiczna dla osób
stosujących przemoc” X 2015 r. Prowadzenie Tomasz Majewski
Przeszkolono 16 osób.
17. Na zlecenie OPS Szczytna przeprowadzenie szkolenia „Praca z osobami doznającymi
przemocy i stosującymi przemoc w ramach działań Zespołu Interdyscyplinarnego”
X 2015 r. Prowadzenie Anna Wiechcińska
Przeszkolono 16 osób.
18. Na zlecenie Gminy Trzcianka przeprowadzenie superwizji dla członków GK RPA
„Zapobieganie wypaleniu zawodowemu” XI 2015 r. Prowadzenie Anna Wiechcińska
Przeszkolono 5 osób.
19. Na zlecenie OPS Zbąszynek przeprowadzenie szkolenia i superwizji zespołu „Praca z
osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc w ramach działań Zespołu
Interdyscyplinarnego” XI 2015 r. Prowadzenie Anna Wiechcińska
Przeszkolono 18 osób
20. Na zlecenie PCPR Ostrowiec Świętokrzyski przeprowadzenie szkolenia „Przemoc wobec
osób starszych” XI 2015 r. Prowadzenie Mariusz Moderski
Przeszkolono 27 osób
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21. Na zlecenie OPS Elbląg przeprowadzenie szkolenia „Dziecko w sytuacji przemocy w
rodzinie – kwestie prawne” XII 2015 r. Prowadzenie Aneta Mikołajczyk
Przeszkolono 45 osób
22. Szkolenia „Grupy robocze w praktyce” prowadzone w kilku formach: praca z osobami
doznającymi przemocy, praca z osobami stosującymi przemoc, działania w przypadku
występowania przemocy wobec dziecka, analiza przypadków superwizja członków grup
roboczych - w okresie III – XII 2014 r. Szkolenia prowadzone na zlecenie gmin i miast:
Tuchola, Białogard, Koszalin, Bytów, Kołobrzeg, Zbuczyn, Brwinów, Nieporęt, Gołdap,
Wołomin, Osielsk, Dobrcz, Zgierz, Kraków, Wyszków, Nowogród Bobrzański,
Święciechowo,

Dopiewo,

Połaniec

prowadzili:

Mariusz

Moderski,

Małgorzata

Wincenciak, Tomasz Majewski, Anna Wiechcińska, Paula Klemińska, Wanda
Paszkiewicz, Ewa Podgórska, Anna Wiechcińska, Małgorzata Kulka.
Łącznie w szkoleniach „Grupy robocze w praktyce” przeszkolono 402 osoby
W 2014 r. przeszkolono 3759 osób.
Dodając osoby przeszkolone w trakcie seminariów przeprowadzonych w ramach
Pogotowia NL ( 244 osoby)

daje to łączną liczbę 4003 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 (Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna Wiechcińska).
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VI. Działalność wydawnicza
•

Dystrybuowano wydawnictwa Stowarzyszenia – 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”, płyta edukacyjna „Jak rozmawiać z osobami doznającymi
przemocy”, poradnik „Wyprawa PoMoc”, poradnik „Godne życie bez przemocy”,
poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła”, ulotka „Żółta Kartka”)
Koordynator tego obszaru: Paula Klemińska

•

Na zlecenie Biura Pomocy im Projektów Społecznych m. St Warszawy został
zrealizowany program wydawnictw informacyjno - edukacyjnych przeznaczonych
do szerokiego rozpowszechniania na terenie Warszawy pn. "Opracowanie i
dystrybucja materiałów informacyjnych dla mieszkańców m.st. Warszawy
dotyczących procedury „Niebieskie Karty” – „Niebieska Karta” – podaj
dalej". Autorzy treści tych materiałów: Wanda Paszkiewicz, Paula Klemińska,
Małgorzata

Wincenciak,

Małgorzata

Kulka,

Ewelina

Nęcka,

Agnieszka

Wolańczyk.
Zostało wydanych:
- 1 500 plakatów
- 100 000 broszur informacyjnych
- 10 000 kart informacyjne dla dzieci do 12 roku życia
- 10 000 karty informacyjne dla dzieci powyżej 12 roku życia
- 100 000 karty informacyjnych dla świadków przemocy
Przekazano je do 605 placówek
Koordynatorem zadania była Agnieszka Wolańczyk

VII. Inne działania
•

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.
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•

Członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się i komentowali sytuacje oraz działania
związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w różnych mediach, m.in. w
programach: RDC, TOK FM, wywiad do radia Częstochowa na temat pracy z osobami
stosującymi przemoc przy okazji konferencji kampanii Biała Wstążka, artykuł do
portalu Onet.pl pt "Tępy ból zęba" - wywiad z klientem programu edukacyjno –
korekcyjnego, wywiad do PAP o programach korekcyjno-edukacyjnych, wypowiedź
na temat wpływu przemocy na funkcjonowanie dzieci dla Panoramy i inne – Luis
Alarcon, Ewelina Bazyluk, Ewa Podgórska, Ewelina Nęcka, Paula Klemińska

•

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

•

Opracowano i wdrożono nowa formułę strony internetowej Stowarzyszenia NL

Wszystkie wymienione powyżej działania Stowarzyszenia spotkały się z dużym
zainteresowaniem i uznaniem uczestników i organizatorów. Wiele z nich będzie
kontynuowanych i rozwijanych w 2016 roku.
Realizacja programów i działalność w 2015 roku były zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia.

opr. Anna Wiechcińska-Szymańska
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