SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” za 2005 rok.

W 2005 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku. Rozwijano współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami.
Nawiązano bliską współpracę z biurem Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu
Kobiet i Mężczyzn przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, co zaowocowało udziałem
członków Stowarzyszenia w opracowywaniu Ustawy ds. przeciwdziałania przemocy w
rodzinie oraz w aktywnym udziale w Kampanii Społecznej pn: „Przełam Przemoc”
(opiniowanie materiałów kampanijnych, dyżury przy kampanijnej infolinii – telefonie
zaufania dla osób uwikłanych w przemoc). W ramach tej współpracy przedstawiciele
Stowarzyszenia

uczestniczyli

też

w

spotkaniach

i

konferencjach

o

charakterze

międzynarodowym. Stowarzyszenie uczestniczyło w charakterze eksperta w grupach
roboczych Parlamentu Europejskiego w obszarze Praw Człowieka i Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie.
W omawianym roku członkowie Stowarzyszenia aktywnie włączyli się w
opracowywanie i tworzenie systemów przeciwdziałania przemocy w rodzinie w dzielnicach
Warszawy: Żoliborz i Ochota.
Prowadzili superwizje dla kilku zespołów w Warszawie i w całym kraju (OPS –
Ochota, Wola, Ursus, CIK w Gdańsku, OIK w Katowicach, Białymstoku, ZIK w Zabrzu).
Brali aktywny udział w wielu konferencjach o tematyce przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w różnych miejscach w Polsce – kilka w Warszawie, Elblągu, Zielonej Górze,
Łomży, Mińsku Mazowieckim, Szczecinie.
Członkowie Stowarzyszenia zostali zaproszeni przez organizatorów z województwa
Podlaskiego do merytorycznej współpracy przy tworzeniu i realizacji programu konferencji
„Przeciwdziałania przemocy domowej – wyzwanie dla wszystkich”, której głównym celem
było pokazanie perspektywy psychologicznej, służbom prawnym.
W 2005 roku przyczyniano się nadal do zwiększenia liczby osób przygotowanych do
pomagania osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom, sprawcom, poprzez
prowadzenie

interdyscyplinarnego

szkolenia

przeciwdziałania

przemocy

domowej.

Przeciwdziałania

Przemocy

w

W

Rodzinie,

zaawansowanego (tzw. drugiego stopnia).

dla

2005
na

osób
roku

pracujących
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poziomach:

kursu

w

obszarze
Studium

podstawowego

i

We współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie szkolono kuratorów - aplikantów
w zakresie podstaw problematyki, postępowania oraz pomocy osobom doznającym przemocy
w rodzinie.
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. Wzięli aktywny
udział w przygotowaniu i przeprowadzenia sesji egzaminacyjnych, które miały miejsce w
omawianym okresie.
Realizowano również różne programy na zlecenie różnych podmiotów.
Na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zrealizowane
zostały dwa zadania:
1. Studium Przeciwdziałania Przemoc w Rodzinie – kurs podstawowy w postaci jednej
edycji szkolenia dla przedstawicieli różnych służb z terenu całej Polski..
2. Program korekcyjny dla sprawców przemocy – dla osób stosujących przemoc z
terenu Warszawy i okolic, w postaci konsultacji indywidualnych oraz maratonów
terapeutycznych.
Na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawa przeprowadzono cztery programy:
1. Program pomocy osobom doznającym i stosującym przemoc w ramach tzw.
„Niebieskiej Poradni”, gdzie ofiary przemocy otrzymywały pomoc psychologiczną i
prawną,

a

sprawcy

–

korekcyjno/

terapeutyczną.

Prowadzono

konsultacje

indywidualne, porady prawne, psychoterapię, pracę z rodziną oraz grupy
terapeutyczne. Opracowany i wydany został poradnik dla osób doznających przemocy
w rodzinie pn: „Wyprawa PO MOC”.
2. „Powrót do godności”, składający się z części edukacyjnej dostępnej dla szerokiego
grona osób zainteresowanych oraz terapeutycznej, przeznaczonej dla osób
doznających lub stosujących przemoc. Na program ten składają się liczne wykłady,
warsztaty umiejętności i maratony terapeutyczne.
3. „Niebieska Godzina Wychowawcza” – program szkoleniowy dla nauczycieli
starszych klas szkoły podstawowej i pierwszej gimnazjum, które przygotowywało ich
do prowadzenia zajęć z dziećmi nt. rozpoznawania przemocy oraz podjęcia działań
mogących pomóc dziecku w takiej sytuacji. Szkolenie składało się z wykładów i
części praktycznej. Przygotowano i wydano materiały dydaktyczne: plakaty i poradnik
dla nauczycieli zawierający niezbędną wiedzę o problematyce przemocy w rodzinie

oraz o zasadach i możliwościach udzielania pomocy osobom krzywdzonym, a także
dokładny opis technologii prowadzenia „niebieskiej godziny wychowawczej”. Tytuł
poradnika: „Niebieska Godzina Wychowawcza. Poradnik dla nauczycieli”
4. Zaawansowane szkolenie dla kuratorów sądów z Warszawy i okolic, przeznaczone dla
osób chcących rozwijać kompetencje i praktyczne umiejętności prowadzenia działań
interwencyjnych

i

tworzenia

lokalnych,

interdyscyplinarnych

systemów

przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Poza tym zrealizowano następujące programy szkoleniowe:
1. „Jak

motywować i

współpracować?” –

szkolenie z

zakresu

kompetencji

interpersonalnych dla dzielnicowych z Warszawy Pragi Południe.
2. „Sytuacja psychologiczna dorosłych osób doznających przemocy w rodzinie” dla
Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Koszalinie.
3. „Rodzina funkcjonalna i dysfunkcjonalna na przykładzie rodziny z problemem
alkoholowym” oraz „Co to jest współuzależnienie – terapia i motywowanie do
leczenia” dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim.
4. „Pomoc dziecku wykorzystywanemu seksualnie” dla Centrum Pomocy Rodzinie w
Wieliczce.
5. „Przeciwdziałania przemocy w rodzinie – współpraca służb” dla członków Miejskiej
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Białymstoku.
6.

„Przeciwdziałania przemocy domowej – wyzwanie dla wszystkich” dla Urzędu
Marszałkowskiego Woj. Zachodniopomorskiego w Szczecinie. Przygotowanie
programu

merytorycznego

i

przeprowadzenie

konferencji

szkoleniowej

dla

przedstawicieli różnych służb, instytucji i środowisk zawodowych. Udział w kampanii
medialnej.
7. „Pomoc osobom stosującym przemoc w rodzinie” dla Ośrodka Interwencji
Kryzysowej w Białymstoku.
8. „Szkolenia dla lekarzy i pielęgniarek z zakresu przeciwdziałania przemocy” – dla
Ośrodka Pomocy Społecznej dzielnicy Warszawa Żoliborz.
9. „Szkolenie i superwizje zespołu OPS” dla Ośrodka Pomocy Społecznej Warszawa
Ursus.
10. „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – współpraca służb” dla Urzędu Miasta w
Siemiatyczach.

Realizacja programów i działalność w 2005 roku były zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
Wszystkie wymienione powyżej działania spotkały się z dużym zainteresowaniem i
uznaniem uczestników i organizatorów (potwierdzają to też wysokie noty ankiet
ewaluacyjnych oraz liczne dalsze zaproszenia). Wiele z nich będzie kontynuowanych i
rozwijanych w 2006 roku.

