SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2011 rok.

W 2011 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku i kontynuowaną w kolejnych latach. Rozpoczęto również nowe
działania i zadania.
Rozwijano współpracę z różnymi instytucjami i podmiotami – na różnych szczeblach,
na terenie Warszawy i całej Polski.
I.

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 2011, podejmując wspólne zadania m.in. Stowarzyszenie
opracowało ramowy projekt regulaminu dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych w
Warszawie, który został zaprezentowany na seminarium dla warszawskich ZI. (Ewa
Podgórska, Wanda Paszkiewicz)

II.
W

Udział w akcji specjalnej „Tydzień Ofiar Przestępstw”.
lutym 2011 prowadzono kolejną akcję specjalną w warszawskich sądach we

współpracy z innymi służbami w ramach Tygodnia Na Rzecz Ofiar Przestępstw
zainicjowanego przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Konsultanci prawni Stowarzyszenia NL
dyżurowali na rzecz ofiar przestępstw (przemoc domowa).
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Prowadzenie działań i programów skierowanych bezpośrednio do

III.

osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia w 2011 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. Programu dotowany przez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Dzielnicy
Śródmieście,

skierowany do osób doznających przemocy – realizowany w okresie:

kwiecień – listopad 2011 r.
Rodzaj

świadczonych

usług:

konsultacje

indywidualne,

warsztaty

umiejętności

psychologicznych oraz grupa wsparcia dla osób będących w kryzysie i doznających przemocy
w rodzinie. Rodzaj konsultacji: diagnostyczne, specjalistyczne, wychowawcze, prawne.
Zespół realizujący zadanie: Dorota Krawczyk (koordynacja, konsultacje indywidualne i
prowadzenie grupy i warsztatów), Urszula Podsiadło, Ewa Podgórska, Monika Lakowska,
Anna Wiechcińska, Tomasz Majewski - konsultacje indywidualne, oraz Grzegorz Wrona i
Ewa Sitarska - konsultacje prawne.
Dla zespołu prowadzącego konsultacje i zajęcia grupowe prowadzono zebrania
kliniczne.
Ogółem z programu skorzystały 83 osoby. W warsztatach wzięło udział 31 osób.
2. Kontynuacja w 2011 r. programu dotowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu
miasta st. Warszawy, skierowanego do osób stosujących przemoc (program ma trwać
do listopada 2012 r.)
W ramach działań w tym programie prowadzono:
- konsultacje indywidualne
- trzy czteromiesięczne cykle grupy korekcyjno - edukacyjnej
- warsztaty umiejętności psychologicznych (trzy dwudniowe spotkania), w których
wzięło udział 32 osoby (prowadzenie warsztatów: Ewa Podgórska,
Turska)
- superwizje zespołu prowadzącego program (Marta Bieniasz)
W 2011 roku w programie uczestniczyło 111 osób (klientów)
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Agnieszka

Zespół prowadzący

program: Ewa Podgórska (koordynator), Tomasz Majewski,

Monika Lakowska, Agnieszka Turska, Mariusz Moderski. W programie brał udział
stażysta CPS z 2010 r. Sebastian Sadowski.
Program, jego założenia i filozofia został przedstawiony na seminarium dla 60
kuratorów pionu karnego na zaproszenie Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego Warszawa
Praga.
3. Praca CPS – Centrum Pomocy Specjalistycznej – kontynuacja działalności odpłatnej i
wolontaryjnej 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.
Z konsultacji specjalistycznych w CPS skorzystało 85 osób.
- regularnie, 1 x w miesiącu, odbywały się zebrania kliniczne, w których brali udział
konsultanci CPS.
- rozpowszechniano działalność CPS – informacje w czasopismach specjalistycznych
(„Charaktery”,, „Świat Problemów”)
Konsultantami CPS byli: Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon, Anna
Wiechcińska, Ewa Podgórska, Monika Lakowska, Dorota Krawczyk, Karolina Budzik,
Grzegorz Wrona, Marta Bieniasz, Marcin Korowaj.
Przy

realizacji

w/w

programów

współpracowaliśmy

z

zespołem

Punktu

Informacyjno – Konsultacyjnego Dzielnicy Śródmieście. Przyjmowaliśmy klientów
skierowanych z PIK do naszego Stowarzyszenia na terapię, kierowaliśmy klientów
zgłaszających się do Stowarzyszenia na konsultacje prawne do PIK.
4. Kontynuowano współpracę z Działem Specjalistycznym OPS Śródmieście (umowa
podpisana w 2010 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 współpraca służb: odbywają się spotkania z rodzinami i
przedstawicielami służb , których celem jest ustalenie strategii pracy i pomocy na rzecz
dziecka z rodziny zastępczej.
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Koordynacja zadania: Tomasz Majewski
Łącznie we wszystkich programach prowadzonych przez Stowarzyszenie NL,
skierowanych do klientów, wzięło udział 279 osób.

IV. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w miesiącach styczeń – grudzień 2011 r. obejmowało:
 Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono: 13 6958 (psychologicznych i prawnych)
 Poradnia e-mailowa i listy – odpowiedziano na 960 e-maili i 41 listów
 Interwencje w instytucjach – przeprowadzono razem 350 interwencji
 Interwencja wobec osób skazanych (wyrok w zawieszeniu), które nadal dopuszczają
się przemocy (Porozumienie: Ministerstwo Sprawiedliwości - Komenda Głowna
Policji – Dyrektor PARPA – prowadzono 42 sprawy (koordynator zadania: Agnieszka
Turska)
 Prowadzenie strony internetowej Pogotowia NL – umieszczono 244 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 592 osób i 609 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. Tematy seminariów i osoby prowadzące:
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- „Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – aktualny stan
prawny. Praktyka pracy w zespołach interdyscyplinarnych” (prowadzenie: Grzegorz
Wrona, Wanda Paszkiewicz)
- „Zabezpieczenie interesów dziecka – aspekty prawne i psychologiczne”
(prowadzenie Monika Lewoc, Marta Bieniasz)
- „Przemoc wobec osób starszych i niepełnosprawnych w formule pracy Zespołów
Interdyscyplinarnych” (prowadzenie Tomasz Majewski)
- „Zabezpieczanie interesów dziecka krzywdzonego – aspekty psychologiczne”
(prowadzenie Marta Bieniasz)
- „Uruchamianie działań w Zespołach Interdyscyplinarnych w oparciu o procedurę
Niebieskich Kart" (prowadzenie Anna Wiechcińska)
W 2011 r. seminariach wzięło udział: 214 osób.
Możliwe było zwiększenie liczby uczestników seminariów ponad zaplanowaną dzięki
z uprzejmości i udostępnieniu większej sali przez Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz.
Zespół koordynatorów zadania Pogotowie „Niebieska Linia”: Wanda Paszkiewicz,
Monika Lakowska, Ewelina Bazyluk, Anna Wiechcińska, Małgorzata Kulka Paula
Klemińska.

Prowadzenie działalności szkoleniowej

V.

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,

szkoleń dla osób pracujących w obszarze

poprzez prowadzenie

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: IX, X, XI 2011 r. Prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska,
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Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Grzegorz
Wrona, Paulina Wiktorska.
Przeszkolono 74 osoby.


I i II 2011 r. zakończono rozpoczętą w XII 2010 r. edycję pełnopłatną SPPwR
kursu podstawowego. Zajęcia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia NL.
(prowadzący: Monika Lakowska, Wanda Paszkiewicz, Tomasz Majewski,
Mariusz Moderski, Grzegorz Wrona).

Przeszkolono 19 osób.


V – IX 2011 r. – przeprowadzono edycję kursu podstawowego SPPwR na zlecenie
Urzędu Miasta Suwałki (prowadzący: Anna Wiechcińska, Mariusz Moderski,
Wanda Paszkiewicz).
Przeszkolono 18 osób.



IX – XI 2011 r. . – przeprowadzono edycję kursu podstawowego SPPwR na
zlecenie Urzędu Miasta Białystok (prowadzący: Anna Wiechcińska, Mariusz
Moderski, Wanda Paszkiewicz).
Przeszkolono 20 osób.



XII 2011 r. – rozpoczęto edycję kursu podstawowego SPPwR – organizator PCPR
Kraśnik. Przeprowadzono I sesję – szkolenie do kontynuacji w I 2012 r.
(prowadzenie: Monika Lakowska, kontynuowane przez Wanda Paszkiewicz,
Tomasz Majewski).
Przeszkolono 20 osób.



Jedna edycja SPPwR – kurs zaawansowany, pełnopłatny (rozpoczęte w XII 2010
r., zakończone w VII 2011 r.), prowadzony w lokalu Stowarzyszenia.
Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Liliana Krzywicka, Anna Wiechcińska, Marta
Bieniasz, Luis Alarcon, Grzegorz Wrona.
Przeszkolono 12 osób.

W sumie - SPPwR - przeszkolono 163 osoby:
w edycji tzw. pierwszego stopnia: 151 osób
w edycji tzw. drugiego stopnia: 12 osób

2. Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej (piecza merytoryczna: Luis Alarcon,
koordynacja działań: Tomasz Majewski).
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W 2011 r. kontynuowano prowadzenie szkolenia Studium Interwencji i Pomocy
Psychologicznej (SIiPP), skierowane do osób przygotowujących się do pracy z
osobami stosującymi przemoc. Odbyły się dwie edycje:


II – VII 2011 r. – edycja realizowana w siedzibie Stowarzyszenia
Przeszkolono 8 osób.



II – X 2011 r. – szkolenie na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego województwa
Zachodniopomorskiego
Przeszkolono 12 osób.
Część uczestników obu edycji po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego
uzyskała rekomendacje Stowarzyszenia do pracy z osobami stosującymi przemoc.

Realizatorzy SIiPP: Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika
Lakowska, Tomasz Majewski, Grzegorz Wrona.
Egzamin przeprowadzali:
- dla edycji realizowanej w Warszawie: Wanda Paszkiewicz i Tomasz Majewski,
- dla edycji realizowanej w Szczecinie: Anna Wiechcińska i Luis Alarcon
W sumie w szkoleniu specjalistycznym SIiPP przeszkolono 20 osób.
3. Na zlecenie Ośrodka Wspierania Rodziny w Białogardzie w X 2011 r. zrealizowano
szkolenie dla pedagogów i nauczycieli: „Niebieska Godzina Wychowawcza”
(prowadzenie: Ewelina Bazyluk).
Przeszkolono 20 osób.
4. Szkolenie –

„Współpraca służb w ramach działań Komisji RPA – praca z

rodzinami z problemem alkoholowym i przemocą” – na zlecenie OPS we
Władysławowie. Szkolenie zrealizowano w kwietniu 2011 r. Prowadzenie – Anna
Wiechcińska.
Przeszkolono 25 osób
5. Przeprowadzono 4 wykłady na konferencji dotyczącej przeciwdziałania przemocy w
rodzinie w Inowrocławiu (zlecenie: PCPR Inowrocław i PCPR Mogilno) – VI 2011 r.
Tematy wykładów: „Przemoc domowa – kto jest ofiarą, a kto sprawcą przemocy”,
„Sytuacja ofiar i sprawców przemocy”, „Prawo w przeciwdziałaniu przemocy – ochrona
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ofiar”, „Współpraca służb w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – praca w zespołach
interdyscyplinarnych” Realizatorzy: Luis Alarcon, Anna Wiechcińska, Grzegorz Wrona,
Wanda Paszkiewicz.
W konferencji uczestniczyło 60 osób.
6. Seminaria (2 x) „Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy” –
szkolenia otwarte w siedzibie Stowarzyszenia i w wynajętej sali: V 2011 r. – 31 osób, X
2011 r. – 45 osób. Prowadzenie: Grzegorz Wrona.
W sumie przeszkolono 76 osób.
7. Szkolenia „Przemoc w rodzinie – ofiary i sprawcy przemocy – rozpoznawanie i
kierunki działań” – szkolenie na zlecenie MOPDS Łódź – V – VI 2011 r. – dla 3 grup.
Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Mariusz Moderski, Tomasz Majewski.
W sumie przeszkolono 60 osób.
8. Seminaria dla pracowników oświaty, kuratorów i pracowników ochrony zdrowia,
dotyczące

roli

pracowników

poszczególnych

służb

w

pracy

Zespołów

Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych. Seminaria prowadzone na zlecenie ROPS
Podlaski w miesiącach: IX, X, XI 2011 r. – 9 seminariów. Prowadzenie: Paulina
Wiktorska, Tomasz Majewski, Ewelina Bazyluk, Mariusz Moderski, Monika Lakowska,
Ewa Podgórska.
W sumie przeszkolono 540 osób.
9. Seminarium: „Koordynacja działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
na terenie powiatu w świetle nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w
rodzinie” – prowadzone na zlecenie PCPR Myszków w VII 2011 r. Prowadzenie: Anna
Wiechcińska.
Przeszkolono 50 osób.
10. Szkolenie: „Praca w Zespołach Interdyscyplinarnych” - prowadzone na zlecenie
Urzędu Miasta Bytów w X 2011 r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska.
Przeszkolono 20 osób.
11. Szkolenie: „Procedura Niebieskiej Karty”- prowadzone na zlecenie Urzędu Miasta
Bytów w X 2011 r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska.
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Przeszkolono 20 osób.

12. Szkolenie: „Praca w formule Zespołów Interdyscyplinarnych” na zlecenie Urzędu
Gminy Wiązowna, zrealizowano w IX 2011 r. Prowadzenie szkolenia – Anna
Wiechcińska.
Przeszkolono 24 osoby.

13. Szkolenie

„Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie” na zlecenie PCPR

Tomaszów Mazowiecki, zrealizowano w IX 2011 r. Prowadzenie szkolenia: Mariusz
Moderski.
Przeszkolono 20 osób.
14. Szkolenie „Organizacja działań i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego” na zlecenie
Urzędu Dzielnicy Warszawa Ursynów, zrealizowano w XI 2011 r. Prowadzenie
szkolenia: Wanda Paszkiewicz.
Przeszkolono 24 osoby.
15. Seminarium „Przemoc w rodzinie – rozpoznawanie i przeciwdziałania” na zlecenie
PCPR Police, zrealizowano w X 2011 r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska, Tomasz
Majewski.
Przeszkolono 60 osób.

16. Seminarium

„Przemoc

w

rodzinie:

rozpoznawanie,

przeciwdziałanie,

interdyscyplinarność” na zlecenie MOPS Żnin, zrealizowano w XII 2011 r. Prowadzenie
Wanda Paszkiewicz.
Przeszkolono 45 osób.
17. Seminarium „Przemoc w rodzinie – jak ja rozumieć” na zlecenie Sądu Okręgowego w
Radomiu, zrealizowano w XI 2011 r. Prowadzenie Anna Wiechcińska.
Przeszkolono 60 osób.
18. Seminarium prawne „Procedury prawne w systemie przeciwdziałania przemocy” na
zlecenie MCPR Zamość, zrealizowano w XI 2011 r. Prowadzenie: Grzegorz Wrona.
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Przeszkolono 30 osób.
19. Seminarium: „Przemoc wobec dzieci – diagnoza przemocy podczas kontaktu z
pacjentem” – dla pracowników ochrony zdrowia na zlecenie Wydziału Spraw
Społecznych Urzędu Miejskiego w Brodnicy, zrealizowano w XI 2011 r. Prowadzenie:
Mariusz Moderski.
Przeszkolono 45 osób.
20. Szkolenie: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wybrane zagadnienia”
(procedura Niebieskich Kart i zabezpieczanie interesów krzywdzonego dziecka) – cz.
psychologiczna i prawna, na zlecenie Urzędu Gminy Białołęka w Warszawie,
zrealizowano w XI i XII 2011 r. Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz, Ewa Sitarska.
Przeszkolono 16 osób.
21. Przeprowadzenie dwóch wykładów na konferencji „Oblicza przemocy”: „Pora na
interdyscyplinarną współpracę służb – idea, korzyści, jak to robić”, „Niebieskie
karty – stare czy nowe wyzwanie?”, na zlecenie MOPS Ostróda, zrealizowano XII 2011
r. Realizatorzy: Anna Wiechcińska, Mariusz Moderski.
W konferencji uczestniczyło 60 osób.

22. Szkolenie:

„Przemoc

seksualna

wobec

dzieci”

dla

pracowników

działu

specjalistycznego pracy z rodziną - – cz. psychologiczna i prawna, na zlecenie Urzędu
Dzielnicy Warszawa Śródmieście, zrealizowano w XII 2011 r. Prowadzenie: Marta
Bieniasz, Małgorzata Pomarańska.
Przeszkolono 16 osób.
23. Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc – żółta kartka dla sprawcy
przemocy” – szkolenie prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia NL we współpracy
ze Stowarzyszeniem „SOS dla Rodziny” w Szczecinie dla 4 grup, zrealizowano w X 2011
r. Prowadzenie: Anna Wiechcińska, Tomasz Majewski.
Przeszkolono 80 osób.
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24. Szkolenie „Interdyscyplinarna formuła współpracy w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie” – szkolenie prowadzone przez trenerów Stowarzyszenia NL we
współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Szczecinie dla 15 grup,
zrealizowano w XI 2011 r. Prowadzenie: Ewelina Bazyluk, Mariusz Moderski, Anna
Wiechcińska, Tomasz Majewski.
Przeszkolono 300 osób.
W sumie w szkoleniach Stowarzyszenie wzięło udział
1546 osób.
Oprócz szkoleń realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia, członkowie
Stowarzyszenia byli zapraszani na szkolenia i wykłady organizowane i prowadzone przez
inne organizacje i instytucje. Również na tych szkoleniach przeszkolono kilkaset osób.
Członkowie Stowarzyszenia – superwizorzy prowadzili Superwizje zespołów różnych
ośrodków na terenie kraju. (Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon).

VI.


Inne działania
Prezes Stowarzyszenia Luis Alarcon został powołany na członka Zespołu
Monitorującego Krajowego Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy
Ministrze Pracy i Polityki Społecznej.



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 zostali powołani prze Prezydenta Warszawy do pracy w
Zespołach Interdyscyplinarnych w kilku dzielnicach Warszawy: Anna Wiechcińska –
Ursynów, Mariusz Moderski – Śródmieście, Dorota Krawczyk – Targówek, Marcin
Korowaj – Włochy.



Członkowie Stowarzyszenia

prowadzili zajęcia dotyczące przemocy w Szkole

Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziale Zamiejscowym Szkoły – w

11

Sopocie, również na studiach podyplomowych wraz z praktykami studenckimi w
siedzibie Stowarzyszenia NL – Wanda Paszkiewicz, Luis Alarcon.


Członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się i komentowali sytuacje

związane z

przemocą i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w
programach TV POLSAT, TVP Info, TVN, TVP2, TVWP.PL – Luis Alarcon,
Wanda Paszkiewicz, Mariusz Moderski, Tomasz Majewski, Ewelina Bazyluk, Ewa
Podgórska, Paula Klemińska, Anna Wiechcińska.


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



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

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
też uruchomienie 2 - letniego Studium przygotowującego do pracy w obszarze
przeciwdziałania przemocy.
Realizacja programów i działalność w 2011 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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