SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY
W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA”
za 2012 rok.

W 2012 roku Stowarzyszenie „Niebieska Linia’ kontynuowało swoją działalność,
zapoczątkowaną w 2004 roku i prowadzoną w kolejnych latach. Rozpoczęto również nowe
działania i zadania.
Współpraca z

instytucjami i podmiotami – na różnych szczeblach,

na terenie

Warszawy i całej Polski.
Sejm Rzeczpospolitej Polskiej – udział w spotkaniu Komisji Polityki Społecznej i
rodziny

dotyczącym

sprawozdania

z

realizacji

krajowego

Programu

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. (Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska).
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – spotkania i konferencje prowadzone przez
Minister Agnieszkę Kozłowską – Rajewicz, Pełnomocniczkę Rządu do Spraw
Równego Traktowania – spotkania związane z problematyka dyskryminacji,
przemocy seksualnej, przemocy domowej wobec kobiet, realizacji Krajowego
Programu Przeciwdziałania Przemocy. (Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna
Wiechcińska, Paula Klemińska, Urszula Podsiadło)
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej – praca w Zespole Monitorującym Krajowy
Program Przeciwdziałania Przemocy. Udział w opracowywaniu i modyfikowaniu
Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy na kolejne lata,

udział w

opracowaniu wytycznych do szkoleń, opiniowanie projektów dofinansowywanych
przez MPiPS (prezes Stowarzyszenia NL - Luis Alarcon)
Ministerstwo Edukacji Narodowej – udział w programie i przystąpienie do koalicji
dotyczącej wzmacniania bezpieczeństwa w szkołach i placówkach oświatowych.
(Anna Wiechcińska, Agnieszka Turska)
Ministerstwo Sprawiedliwości
– udział w spotkaniu i konferencji prasowej dotyczącej porozumienia telefonu
interwencyjno – informacyjnego

„Niebieska Linia” – porozumienie pomiędzy
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Ministrem Sprawiedliwości, Komendantem Głównym Policji i Dyrektorem
Państwowej

Agencji

Rozwiązywania

Problemów

Alkoholowych.

(Wanda

Paszkiewicz, Agnieszka Turska)
- udział w konferencji organizowanej przez Prokuratora Generalnego (Luis
Alarcon)
Naczelna Izba Kontroli – udział w panelu ekspertów na temat problemów związanych z
funkcjonowaniem systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz możliwości
ich rozwiązania. (Grzegorz Wrona, Mariusz Moderski)
Urząd m. st. Warszawy 1 - udział w pracach Komisji Dialogu Społecznego ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.
Przedstawicielka Stowarzyszenia brała czynny udział w każdym spotkaniu Komisji
w okresie od stycznia do grudnia 2012. Omawiano następujące tematy: kwestie
związane z funkcjonowaniem warszawskich zespołów interdyscyplinarnych i grup
roboczych, udział członków KDS w realizacji procedury „Niebieskie Karty”,
zadania prowadzone w mieście w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2012-2015,
wymiana doświadczeń z obszaru przeciwdziałania przemocy między członkami
KDS, współpraca z jednostkami administracji samorządowej i rządowej,
działalność i oferta programowa organizacji zrzeszonych w KDS.(Ewa Podgórska)
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–

Członkowie

Interdyscyplinarnych

Stowarzyszenia
oraz

Grupach

czynnie

w

Zespołach

kilku

dzielnicach

pracowali

Roboczych

w

Warszawy:
- Anna Wiechcińska – zastępca przewodniczącego w ZI w dzielnicy Ursynów
- Mariusz Moderski – członek ZI (od II 2012 r. do VI 2012 r.) w dzielnicy
Śródmieście
- Dorota Krawczyk – członek ZI w dzielnicy Targówek
- Marcin Korowaj – członek ZI w dzielnicy Włochy
W Grupach Roboczych pracowali:
- Ewa Podgórska – w dzielnicy Bemowo – w 3 grupach roboczych
- Tomasz Majewski – w dzielnicy Wola – w jednej grupie roboczej
Swój akces do pracy w ZI zgłosiły kolejne osoby: Wanda Paszkiewicz i Małgorzata
Kulka
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3 – Przedstawicielka Stowarzyszenie pracowała jako ekspert NGO przy ocenie
wniosków

w

otwartych

konkursach

ofert

na

zadania

z

zakresu

przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Biurze Polityki Społecznej m ST.
Warszawy - udział w ocenie kilkudziesięciu wniosków. (Ewa Podgórska)
Współpraca z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych


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 brali udział w pracy grupy ekspertów, która opracowała
wskazówki do realizacji zadań wynikających z rozporządzenia Rady Ministrów w
sprawie procedury „Niebieskie Karty”. (Wanda Paszkiewicz, prawnik współpracujący
ze Stowarzyszeniem – Grzegorz Wrona).



Udział członków Stowarzyszenia w konferencjach organizowanych przez PARPA
– prowadzenie wykładów i warsztatów dotyczących przemocy, pracy w Zespołach
Interdyscyplinarnych i realizacji procedury „Niebieska Karta”, pracy z osobami
doznającymi i stosującymi przemoc oraz jako uczestnicy konferencji (Luis Alarcon,
Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Mariusz Moderski, Tomasz Majewski, Ewa
Podgórska, Ewelina Bazyluk)



Wykłady dotyczące pracy Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych,
realizowane

we

współpracy

z

Urzędem

Marszałkowskim

województwa

Mazowieckiego (Wanda Paszkiewicz)


Przedstawiciel Stowarzyszenie pracował jako ekspert NGO przy ocenie wniosków w
otwartym konkursach ofert na zadania z zakresu profilaktyki alkoholowej - dwa
spotkania. (Anna Wiechcińska)

I. Prowadzenie działań i programów skierowanych bezpośrednio do
osób uwikłanych w przemoc w rodzinie.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia w 2012 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:
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1. Kontynuacja w 2012 r. programu dotowanego przez Biuro Polityki Społecznej Urzędu
Miasta st. Warszawy, skierowanego do osób stosujących przemoc (do listopada 2012 r.)
W ramach działań w tym programie prowadzono:
- konsultacje indywidualne
- dwa czteromiesięczne i jeden trzymiesięczny cykl grupy korekcyjno - edukacyjnej
- warsztaty umiejętności psychologicznych (trzy dwudniowe spotkania), w których
wzięło udział 34 osoby (prowadzenie warsztatów: Ewa Podgórska,

Agnieszka

Turska, Mariusz Moderski)
- superwizje zespołu prowadzącego program (Marta Bieniasz)
W 2012 roku w programie uczestniczyło 106 osób (klientów)
Zespół prowadzący

program: Ewa Podgórska (koordynator), Tomasz Majewski,

Monika Lakowska, Agnieszka Turska, Mariusz Moderski.
2. 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.
Z konsultacji specjalistycznych (płatnych) w CPS skorzystało 102 osoby.
- regularnie, 1 x w miesiącu, odbywały się zebrania kliniczne, w których brali udział
konsultanci CPS.
- rozpowszechniano działalność CPS
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.
3. Projekt „Razem Przeciwko Przemocy. Jak żyć godnie?” realizowany dzięki
darowiźnie przekazanej Stowarzyszeniu przez ENEA S. A.
Projekt realizowany był od czerwca 2012 r. do października 2012 roku, w
siedzibie Stowarzyszenia.
W okresie realizacji projektu przeprowadzone zostały 63 godziny konsultacji: 13
godzin prawnych oraz 50 godzin psychologicznych, w których udział wzięło 33 klientów.
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Celem nadrzędnym projektu było zatrzymanie i ochrona przed przemocą osób
poszukujących pomocy, działania profilaktyczne, poprawa funkcjonowania osób i rodzin w
obszarze zdrowia psychicznego i pełnienia ról społecznych. Darowizna została w całości
przeznaczona na prowadzenie wyżej wymienianych konsultacji.
Realizatorami projektu byli: Monika Lakowska (koordynator zadania), Ewa
Podgórska, Grzegorz Wrona.

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.
W 2012 r. zostało zarejestrowane:
- 72 osoby programu skierowanego do osób stosujących przemoc
- 33 osoby programu „Razem przeciwko przemocy. Jak żyć godnie”
- 6 klientów przyjętych wolontaryjnie (osoby kontynuujące konsultacje w 2012 r., które
rozpoczęły pracę w programach w poprzednim roku: program finansowany z budżetu m.st.
Warszawy, współpraca z Działem Specjalistycznym OPS Śródmieście) (konsultanci: Ewa
Podgórska, Tomasz Majewski, Anna Wiechcińska)
- 102 osoby - klienci korzystający z pomocy odpłatnej
Łącznie we wszystkich programach prowadzonych przez Stowarzyszenie NL,
skierowanych do klientów, wzięło udział 213 osób.
Przeprowadzono łącznie - 720 konsultacji.

III. Na zlecenie PARPA – prowadzenie Ogólnopolskiego Pogotowia dla
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”
Zadanie to w miesiącach styczeń – grudzień 2012 r. obejmowało następujące działania:
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 Prowadzenie Ogólnopolskiego telefonu dla osób uwikłanych w przemoc –
przeprowadzono: 13 767 (psychologicznych i prawnych);
 Poradnia e-mailowa i listy – odpowiedziano na 1277 e-maili i 71 listów;
 Interwencje w instytucjach – przeprowadzono razem 278 interwencji;
 Interwencja wobec osób skazanych (wyrok w zawieszeniu), które nadal dopuszczają
się przemocy (prolongowane porozumienie: Ministerstwo Sprawiedliwości - Komenda
Głowna Policji – Dyrektor PARPA – prowadzono 25 spraw (koordynator zadania:
Agnieszka Turska);
 Prowadzenie strony internetowej Pogotowia NL – umieszczono 216 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 654 osób i 620 instytucji;
 Prowadzenie programu stażowego – przeszkolono 19 stażystów;
 Prowadzono stałą aktualizację bazy danych;
 Przeprowadzono 5 seminariów dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”: cztery
zaplanowane i jedno dodatkowe, w których wzięło udział 323 osoby - głównie
członkowie

Porozumienia

„Niebieska

Linia”,

ale

również

inne

osoby

–

przedstawiciele służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Tematy seminariów i osoby prowadzące:
- „Ochrona danych osobowych w pracy zespołów interdyscyplinarnych” – prowadzenie
Ewa Szeremeta;
- „Procedura Niebieskich Kart –
interdyscyplinarnych”

–

jak to działa w praktyce pracy zespołów

prowadzenie:

Marek

Mudant,

Ewa

Podgórska,

Anna

Wiechcińska;
- „Aktualne przepisy prawne dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie” –
prowadzenie Katarzyna Przyborowska;
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- „ Jak stosować procedurę "Niebieskie Karty" w praktyce ochrony osób doznających
przemocy w rodzinie i w mobilizowaniu osób stosujących przemoc do zmiany zachowania”
- prowadzenie Wanda Paszkiewicz;.
- „Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc” – prowadzenie Mariusz Moderski
Możliwe było zwiększenie liczby uczestników seminariów ponad zaplanowaną, dzięki
uprzejmości i udostępnieniu większej sali przez Urząd Dzielnicy Warszawa Żoliborz oraz
Urząd Dzielnicy Warszawa Praga – Południe.
Zespół koordynatorów zadania Pogotowie „Niebieska Linia”: Wanda Paszkiewicz,
Monika Lakowska, Ewelina Bazyluk, Anna Wiechcińska, Małgorzata Kulka Paula
Klemińska.
IV. Realizowanie programów profilaktycznych.
1. Na zlecenie Biura Edukacji m.st. Warszawy realizacja programu:
„Pogadajmy o Niebieskim”
(w ramach realizacji programów przeciwdziałających przemocy wśród dzieci i młodzieży, w
szczególności promujących rozwiązywanie konfliktów bez przemocy, z uwzględnieniem
zadań: działania w obszarze przeciwdziałania przemocy oraz zwiększenia bezpieczeństwa
dzieci i młodzieży).
Celem programu było zwiększenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez przemocy
wśród uczniów warszawskich szkół gimnazjalnych i ponad gimnazjalnych. Program polegał
na przeprowadzeniu 10 godzin lekcyjnych zajęć warsztatowo – edukacyjnych dla każdej klasy
biorącej w nim udział.
Program był prowadzony w okresie od kwietnia do grudnia 2012 r.
Przeprowadzono zajęcia w 3 szkołach w Warszawie:
- Gimnazjum 113 - dla 3 klas – programem objęto 65 uczniów
- Gimnazjum 120 – dla 5 klas – programem objęto 98 uczniów
- liceum Ogólnokształcące LXXXVI – dla 2 klas – programem objęto 41 uczniów
W sumie programem objęto 204 uczniów
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W wyniku udziału w programie uczniowie zdobyli wiedzę na temat zjawiska przemocy,
możliwości wychodzenia z niej, budowania relacji interpersonalnych i konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów. Otrzymywali informacje i wskazówki na temat tego jak lepiej
radzić sobie w sytuacjach trudnych, gdzie szukać pomocy i wsparcia. Nabywali i rozwijali
umiejętności komunikacyjne i asertywne.

Uczestnicy

uczyli się jak, w konstruktywny

sposób osiągać swoje cele, rozpoznawać i realizować swoje potrzeby nie krzywdząc przy
tym innych, jak rozpoznawać swoje zasoby osobiste oraz zewnętrzne, budować i podnosić
poczucie własnej wartości.
Realizatorkami programu były: Urszula Podsiadło (koordynator), Karolina Radzikowska,
Paula Klemińska, Malgorzata Kulka.
2. Na zlecenie dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy realizacja programu:
„Niebieskie spotkania”
(w ramach działania w zakresie profilaktyki zachowań agresywnych oraz przemocy,
wspieranie

programów

profilaktycznych,

informacyjno-edukacyjnych,

korekcyjno-

edukacyjnych dla osób doświadczających przemocy oraz działań grup samopomocowych i
wsparcia, mających na celu ograniczenie zachowań agresywnych oraz przemocy wśród
członków rodzin, w tym także wśród dzieci i młodzieży).
Celem podstawowym programu profilaktycznego „Niebieskie Spotkania” było zwiększenie
świadomości dotyczącej zjawiska przemocy i agresji oraz sposobów radzenia sobie z nimi, a w
szczególności:

- 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
- edukację nt. konstruktywnych możliwości wychodzenia z trudnych, konfliktowych sytuacji;
- przekazanie informacji o instytucjach i miejscach pomocowych;
- rozwijanie i modelowanie postaw obywatelskich w kontekście praw i obowiązków ucznia/
dziecka – człowieka
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- zdobycie umiejętności w zakresie podejmowania wczesnej interwencji w wypadkach
wystąpienia przemocy w oparciu o zapisy znowelizowanej ustawy o przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie;
- zwiększenie wiedzy nauczycieli dotyczącej kompetencji, zadań i działań służb powołanych
do przeciwdziałania przemocy w rodzinie a także procedury

„Niebieskie Karty” oraz

Zespołów Interdyscyplinarnych;
- pogłębienie rozumienia sytuacji psychologicznej dziecka krzywdzonego.
Program był prowadzony w okresie od czerwca do listopada 2012 r.
Przeprowadzono zajęcia w dwóch szkołach:
- Szkoła Podstawowa nr 267. Odbyło się tu:
19 warsztatów z uczniami – programem objęto 393 uczniów
19 spotkań dla rodziców – programem objęto 47 rodziców
1 spotkanie dla rady pedagogicznej – 37 osób
- Szkoła Podstawowa nr 92. Odbyło się tu:
12 warsztatów z uczniami – programem objęto 297 uczniów
12 spotkań z rodzicami – programem objęto 30 rodziców
1 spotkanie dla rady pedagogicznej – 36 osób
W sumie programem objęto 840 osoby (690 uczniów, 77 rodziców i 73 osoby kadry
pedagogicznej).
Realizatorami byli: Karolina Radzikowska (koordynator), Marcin Korowaj, Małgorzata
Kulka, Paula Klemińska, Urszula Podsiało, Mariusz Moderski, Monika Lakowska, Ewelina
Bazyluk, Dorota Krawczyk.
W sumie w programach profilaktycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie wzięło
udział 1194 osoby (1044 uczniów, 77 rodziców i 73 osoby z kadry pedagogicznej)
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Prowadzenie działalności szkoleniowej

V.

W omawianym roku przyczyniano się do zwiększenia liczby osób przygotowanych do
pomagania osobom uwikłanym w przemoc – ofiarom, świadkom, sprawcom, oraz osób
pracujących lub przygotowujących się do pracy w zespołach interdyscyplinarnych, poprzez
prowadzenie szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
1. Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie - na poziomie: kursu podstawowego
Kierownik Studium: Wanda Paszkiewicz.


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

miesiącach: IV, VI, IX 2012 r. Prowadzący: Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska,
Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Luis Alarcon, Marta Bieniasz, Mariusz
Moderski, Grzegorz Wrona,
Przeszkolono 66 osób.


W 2012 r. poprowadzono edycję pełnopłatną SPPwR kursu podstawowego.
Zajęcia odbywały się w siedzibie Stowarzyszenia NL. (prowadzący: Monika
Lakowska, Ewa Podgórska, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski, Luis Alarcon,
Marta Bieniasz, Grzegorz Wrona).

Przeszkolono 12 osób.


W I 2012 r. zakończono rozpoczętą w XII 2011 r. edycję pełnopłatną SPPwR
kursu podstawowego, która zorganizowano we współpracy z Powiatowym
Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku. (prowadzący: Monika Lakowska, Wanda
Paszkiewicz, Tomasz Majewski, Grzegorz Wrona).

Przeszkolono 17 osób.
W sumie - w SPPwR - przeszkolono 95 osób:

2. Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej (piecza merytoryczna: Luis Alarcon,
koordynacja działań: Tomasz Majewski).
W 2012 r. poprowadzono szkolenie Studium Interwencji i Pomocy Psychologicznej
(SIiPP), skierowane do osób przygotowujących się do pracy z osobami stosującymi
przemoc. Odbyła się jedna edycja realizowana w siedzibie Stowarzyszenia:


prowadzona w miesiącach: II – VII 2012 r.
Przeszkolono 10 osób.
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Sześciu uczestników po zdaniu egzaminu teoretycznego i praktycznego uzyskało
rekomendacje Stowarzyszenia do pracy z osobami stosującymi przemoc.
Realizatorzy SIiPP: Luis Alarcon, Wanda Paszkiewicz, Anna Wiechcińska, Monika
Lakowska, Tomasz Majewski, Grzegorz Wrona.
Egzamin przeprowadzali: Tomasz Majewski i Anna Wiechcińska.
W sumie w szkoleniu specjalistycznym SIiPP w 2012 r. przeszkolono 10 osób.
3. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży
w dn. 3 - 4 III 2012 r. zrealizowano szkolenie dla pracowników Ośrodka pt. :
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” (prowadzenie: Tomasz Majewski).
Przeszkolono 22 osoby.

4.

Na zlecenie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Świdwinie przeprowadzono 4
szkolenia dla 3 grup zespołu użytkowników biorących udział w projekcie „Razem
Przeciw Razom” pt.:
- „ Zjawisko przemocy w rodzinie: rozpoznawanie, mechanizmy i skutki” w dn. 16 –
18 IV 2012 r.
- „Psychologia kryzysu i traumy. Interwencja kryzysowa” w dn. 22 – 23 V 2012 r.
- „Asertywność” w dn. 17 – 19 IX 2012 r.
- Jak dbać o siebie – przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu” w dn. 15 – 15 X
2012 r.
Prowadzenie: Monika Lakowska, Tomasz Majewski, Wanda Paszkiewicz, Magdalena
Szutarska, Anna Wiechcińska
Przeszkolono 50 osób

5. Na zlecenie MOPS w Mławie przeprowadzono szkolenie dla nauczycieli i pedagogów pt.:
„Niebieska Godzina wychowawcza” w IV 2012 r.
Prowadzenie: Ewa Podgórska
Przeszkolono 15 osób.
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6. Na zlecenie ROPS Białystok przeprowadzono kurs specjalistyczny pt.: „Praca z osobą
stosująca przemoc”. Odbyły się 3 spotkania dla 2 grup:
- 26 – 27 IV 2012 r.
- 28 – 29 V 2012 r.
- 25 – 26 VI 2012 r.
Prowadzenie kursu: Luis Alarcon, Tomasz Majewski, Mariusz Moderski.
Przeszkolono 30 osób.
7. Na zlecenie ROPS Białystok przeprowadzono Cykl Supewrwizji dla pracowników
socjalnych z terenu województwa podlaskiego. Odbyły się 3 spotkania w dniach:
- 30 – 31 V 2012 r.
- 28 – 29 VI 2012 r.
- 26 – 27 VII 2012 r.
Prowadzenie superwizji – Wanda Paszkiewicz
W zajęciach wzięło udział 15 osób.
8. Na zlecenie Dzielnicy Białołęka m ST Warszawy przeprowadzenie Cyklu szkoleń dla
służb

zobowiązanych

do

realizacji

znowelizowanych

przepisów

ustawy

o

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
Odbyły się następujące szkolenia:
Dla pracowników Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w dniach:
- 11 VI 2012 r.
- 12 VI 2012 r.
- 13 VI 2012 r.
- 14 VI 2012 r.
Prowadzenie zajęć: Ewelina Bazyluk, Paula Klemińska, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 47 osób
Dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego w dn. 13 IX 2012 r.
Prowadzenie zajęć: Luis Alarcon i Grzegorz Wrona
Przeszkolono 9 osób
Dla dzielnicowych Komisariatu Policji Warszawa – Białołęka i pracowników socjalnych
OPS dzielnicy Białołęka, dla 2 grup w dniach:
- 27 IX 2012 r.
- 2 X 2012 r.
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Prowadzenie zajęć: Ewelina Bazyluk, Paula Klemińska, Grzegorz Wrona
Przeszkolono 27 osób
Przeszkolono w sumie 83 osoby.

9. Na zlecenie ROPS w Krakowie przeprowadzono dla pracowników socjalnych z terenu
województwa Małopolskiego dwa seminaria:
- „Nowe metody pracy z osobami doznającymi przemocy” w dn. 20 VI 2012 r. –
uczestniczyło 29 osób
- „Rzeczywistość w przeciwdziałaniu przemocy – jak pracować w grupie roboczej” w
dn. 25 VI 2012 r. – uczestniczyło 30 osób.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono w sumie 59 osób.
10. Na zlecenie OPS w Legionowie przeprowadzono szkolenie dla pracowników Ośrodka pt.:
„ Rozmowa z osobami stosującymi przemoc” w dn. 29 VI 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 17 osób.

11. Na zlecenie Gminy Miasta Marki przeprowadzono szkolenie dla członków Zespołu
Interdyscyplinarnego i przedstawicieli służb współpracujących z Zespołem pt.
„Organizacja działań i pracy Zespołu Interdyscyplinarnego” w dn. 9 – 10 VII 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 19 osób.
12. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orli, w ramach projektu „Przemoc
– nigdy więcej” przeprowadzono szkolenie pt. „Problematyka procedury „Niebieskie
Karty” – istota, zakres, sposób funkcjonowania” w dn. 20 VII i 26 VIII 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 10 osób.
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13. Na zlecenie Gminy Sobolewo przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze w
praktyce” w dn. 27 VIII 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 12 osób
14. Na zlecenie ROPS Białystok przeprowadzono szkolenie dla dwóch grup pracowników
ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pt.: „Podstawy pracy z
osobą stosująca przemoc w rodzinie w ramach procedury NK” w dn.:
- 27 - 28 VIII 2012 r.
- 24 – 25 IX 2012 r.
Prowadzenie: Ewa Podgórska
Przeszkolono 40 osób.
15. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ryglicach

przeprowadzono

szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 30 VIII 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 11 osób

16. Na zlecenie ROPS Białystok przeprowadzono szkolenie dla dwóch grup pracowników
ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa podlaskiego pt.: „Pracownik
socjalny jako interwent kryzysowy” w dn.:
- 5 – 6 IX 2012 r.
- 24 – 25 IX 2012 r.
Prowadzenie zajęć: Tomasz Majewski i Anna Wiechcińska
Przeszkolono w sumie 38 osób.
17. Na zlecenie dzielnicy Wawer m ST Warszawy - Ośrodka Pomocy Społecznej
przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 18 IX 2012 r.
Prowadzenie: Ewa Podgórska
Przeszkolono 20 osób
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18. Na zlecenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Wolbromiu przeprowadzono szkolenie pt.:
„Grupy Robocze w praktyce” w dn. 27 IX 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 18 osób
19. Na zlecenie Stowarzyszenia „Czajnia” w Tomaszowie Lubelskim przeprowadzono
szkolenie dla pracowników ochrony zdrowia

pt.: „Przeciwdziałanie krzywdzeniu

małego dziecka” w dn. : 28 – 29 IX 2012 r.
Prowadzenie zajęć: Mariusz Moderski i Małgorzata Kulka
Przeszkolono 11 osób.
20. Na zlecenie Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Zamościu przeprowadzenie seminarium
dla przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie pt.:
„Współpraca służb i instytucji w formule pracy Zespołów Interdyscyplinarnych” w
dn. 8 X 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 41 osób.
21. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kole przeprowadzono szkolenie
pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 12 X 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 23 osoby

22. Na zlecenie Gminy Miejskiej Bartoszyce

przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy

Robocze w praktyce” w dn. 16 X 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 18 osób
23. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Gdańsku
szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 22 X 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 21 osób
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przeprowadzono

24. Na zlecenie Gminy Sokółka przeprowadzono szkolenie pt.: „Praca w grupach
Roboczych Zespołu Interdyscyplinarnego” w dn.: 22 – 23 X 2012 r.
Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 21 osób.
25. We współpracy ze Stowarzyszeniem SOS dla Rodziny ze Szczecina, Komendą
Wojewódzką w Szczecinie, w ramach projektu „Sieć Pomocy Ofiarom Przestępstw”
wspieranym przez Ministerstwo Sprawiedliwości – prowadzenie szkoleń w programie
„Żółta Kartka dla sprawcy przemocy” (kontynuacja współpracy z ubiegłego roku):
przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli policji, pomocy społecznej, sądów
(kuratorzy i prokuratorzy), pracowników Zakładów Karnych, członków Zespołów
Interdyscyplinarnych z terenu województwa Zachodniopomorskiego pt.: „Kontakt i
praca z osobami stosującymi przemoc” dla 4 grup nowych uczestników i 2 grup
uczestników, którzy brali udział w szkoleniu w ubiegłym roku (rozszerzenie o blok zajęć
dotyczących pracy z młodocianym sprawcą) w dniach:
- 23 – 24 X 2012 r. (2 grupy – w sumie 37 osób)
- 25 – 26 X 2012 r. (2 grupy – w sumie 37 osób)
- 29 – 30 2012 r. (2 grupy – w sumie 40 osób)
Prowadzenie: Tomasz Majewski, Mariusz Moderski, Anna Wiechcińska
Przeszkolono w sumie 114 osób.
26. Na zlecenie MOPS w Zgorzelcu przeprowadzono szkolenie pt.: „Realizacja zadań
Zespołu Interdyscyplinarnego i praca w Grupach Roboczych” dla przedstawicieli
służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- 25 X 2012 r. seminarium dla grupy 70 osobowej
- 26 – 27 X r. zajęcia warsztatowe dla grupy 25 osobowej
Prowadzenie: Mariusz Moderski.
Przeszkolono w sumie 95 osób.
27. We współpracy z Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń
przeprowadzono dwa szkolenia dla asystentów rodziny z warszawskich ośrodków pomocy
społecznej:
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- 5 - 6 XI 2012 r. szkolenie pt.: „Kontakt i praca z osobami stosującymi przemoc” dla
grupy 19 osobowej. Prowadzenie: Anna Wiechcińska
- 15 – 16 XI 2012 r. szkolenie pt.: „Dziecko krzywdzone – pomoc dziecku i rodzinie”
dla grupy 18 osobowej. Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono w sumie 37 osób.
28. Na zlecenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Więcborku
przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 16 XI 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 20 osób
29. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławiu

przeprowadzono

szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 19 XI 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 20 osób

30. Na zlecenie Gminy Grodziska Mazowiecki

przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy

Robocze w praktyce” dla dwóch grup:
- w dn. 20 XI 2012 r. – 18 osób
- 27 XI 2012 r. – 20 osób
Prowadzenie: Mariusz Moderski, Anna Wiechcińska
Przeszkolono w sumie 38 osób
31. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie przeprowadzono
szkolenie pt.: „Problematyka procedury „Niebieskie Karty” – istota, zakres, sposób
funkcjonowania” w dn. 26 XI 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 18 osób.
32. Na zlecenie OPS dzielnicy Ursynów przeprowadzenie szkolenia dla pracowników działu
specjalistycznego i asystentów rodziny pt.: „Rozmowa z osobami stosującymi
przemoc” w dn. 27 – 28 XI 2012 r.
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Prowadzenie: Mariusz Moderski .
Przeszkolono 17 osób.
33. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łowiczu

przeprowadzono

szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 28n XI 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 19 osób
34. Na zlecenie Gminy Czarna Białostocka przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze
w praktyce” w dn. 1 XII 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono 14 osób
35. Na zlecenie Gminy – Miasta Świnoujście

przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy

Robocze w praktyce” dla dwóch grup
- 3 XII 2012 r. – 23 osoby
- 4 XII 2012 r. – 19 osób
Prowadzenie: Mariusz Moderski
Przeszkolono w sumie 42 osoby

36. Na zlecenie gminy Miasta Tarnowa

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

przeprowadzono szkolenie pt.: „Praca z osoba doznająca oraz stosująca przemoc” w
dn. 3 – 4 grudnia 2012 r.
Prowadzenie szkolenia: Ewelina Bazyluk
Przeszkolono 15 osób.
37. Na zlecenie Gminy Milanówek

przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze w

praktyce” w dn. 5 XII 2012 r.
Prowadzenie: Ewa Podgórska
Przeszkolono 20 osób
38. Na zlecenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bytowie
szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 10 XII 2012 r.
Prowadzenie: Mariusz Moderski
18

przeprowadzono

Przeszkolono 20 osób
39. Na zlecenie dzielnicy Rembertów m ST Warszawy przeprowadzono szkolenie dla dwóch
grup uczestników – przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy
na terenie dzielnicy Rembertów w dn. 11 XII 2012 r. pt.: „Praca z osobami uwikłanymi
w przemoc”
Prowadzenie: Ewa podgórska, Anna Wiechcińska
Przeszkolono 40 osób.
40. Na zlecenie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karczewie
przeprowadzono szkolenie pt.: „Grupy Robocze w praktyce” w dn. 12 XII 2012 r.
Prowadzenie: Wanda Paszkiewicz
Przeszkolono 14 osób
41. Na zlecenie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaktorowie przeprowadzono
szkolenie

dla

członków

Zespołu

Interdyscyplinarnego

i

przedstawicieli

służb

współpracujących z zespołem pt.: „Praca w Zespole Interdyscyplinarnym i Grupach
Roboczych” w dn. 12 XII 2012 r.
Prowadzenie: Anna Wiechcińska
Przeszkolono 15 osób.
42. Na zlecenie Gminy Tuchola przeprowadzono szkolenie pt.: „Realizacja zadań Zespołu
Interdyscyplinarnego i praca w Grupach Roboczych. Procedura „Niebieskich Kart”
dla przedstawicieli służb pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
- 17 XII 2012 r. seminarium pt.: „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.
Uruchamianie działań w oparciu o znowelizowane zapisy ustawy i Rozporządzenia
Rady Ministrów : „Niebieskie Karty” i zadania Zespołu Interdyscyplinarnego” - dla
grupy 30 osobowej
- 18 XII 2012 r. - zajęcia seminaryjno – warsztatowe pt.: „Praktyczna praca w Zespole
interdyscyplinarnym i Grupie Roboczej” - dla grupy 20 osobowej
Prowadzenie: Mariusz Moderski.
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Przeszkolono w sumie 50 osób.
W sumie w szkoleniach Stowarzyszenie wzięło udział
1307osób.
Dodając do tej liczby ilość osób przeszkolonych w trakcie seminariów
przeprowadzonych w ramach Pogotowia NL - 323 osoby daje to
1630 przeszkolonych osób
Oprócz szkoleń realizowanych za pośrednictwem Stowarzyszenia, członkowie
Stowarzyszenia 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 oraz dotyczące pracy w Zespołach
Interdyscyplinarnych i Grupach Roboczych:
- na konferencji w Puławach – wykłady i warsztaty (Wanda Paszkiewicz, Luis
Alarcon, Tomasz Majewski);
- na konferencji w Tarnowie - wykład dotyczący przemocy wobec kobiet i filozofii
pomagania w ramach kampanii „Biała Wstążka” (Ewelina Bazyluk);
- na konferencji w Świeciu (wykład i warsztaty), w Brzezinach (wykład na temat
Zespołów Interdyscyplinarnych) , Ryni (wykład i warsztaty dla policji i pracowników
socjalnych powiatu wyszkowskiego) (Anna Wiechcińska);
- na konferencji w Szczecinie (debata medialna o roli mediów w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie w ramach kampanii „Biała Wstążka” oraz warsztaty) (Tomasz
Majewski);
- na konferencji „Stop przemocy wobec kobiet” organizowanej dla harcerzy przez
Stołeczną Chorągiew – wykład i warsztaty (Wanda Paszkiewicz, Paula Klemińska, Anna
Błażyńska, Agnieszka Jawornicka – Kazancew);
- warsztaty dotyczące przemocy prowadzone w Aresztach Śledczych (porozumienie
pomiędzy Komisja Dialogu Społecznego a Centralnym Zarządem Służby Więziennej): Areszt
Śledczy Grochów, Służewiec, Białołęka (Paula Klemińska, Urszula Podsiadło);
- wykład i warsztaty na I Interdyscyplinarnej Konferencji „Uzależnienia,
przestępczość, demoralizacja – wyzwania profilaktyki społecznej i resocjalizacji” na
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zaproszenie Akademii Pedagogiki Specjalnej – Uczelnianego Koła resocjalizacji (Paula
Klemińska);
- wykład na konferencji podsumowującej rok pracy w Zespole Interdyscyplinarnym
na Woli (Luis Alarcon);
- szkolenie dla zespołu MOW Samostrzel, szkolenia dla psychoterapeutów MABOR w
Warszawie (Luis Alarcon).
Członkowie Stowarzyszenia – prowadzili superwizje zespołów różnych ośrodków na
terenie kraju.
- Luis Alarcon: dla zespołu MOPR w Częstochowie, zespołu Maltańskiego Centrum Terapii i
Rehabilitacji, dla zespołu oddziału odwykowego i młodzieżowego w Toruniu, dla
pracowników MOPR w Kielcach (zespół schroniska, hotelu, placówek dziecięcych,
asystentów rodziny), dla zespołu Ośrodka „Orzeszek” w Poznaniu, PCPR, Poradni
Psychologiczno – Pedagogicznej i Odwykowej w Pułtusku;
- Wanda Paszkiewicz: oprócz superwizji dla pracowników socjalnych prowadzonej na
zlecenie ROPSu Białostockiego, prowadziła superwizje :dla zespołu OIK w Pyrach, dla
zespołu szpitala MSW w Otwocku, dla zespołu SOW w Olsztynie, dla zespołu ośrodka pracy
z rodziną w Stowarzyszeniu „Wspólne Podwórko”, dla zespołu terapeutycznego Ośrodka
„Inspiro”, dla policjantów i specjalistów prowadzących wspólne interwencje związane z
zatrzymaniem przemocy w środowisku w Gdańsku;
- Anna Wiechcińska – dla zespołu realizującego program „Bądź aktywny w życiu” z Ośrodka
Pomocy Społecznej dzielnicy Praga – Południe w Warszawie.

VI.


Inne działania
Członkowie Stowarzyszenia prowadzili moduły specjalistyczne dotyczące przemocy
w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i Wydziale Zamiejscowym
Szkoły – w Sopocie, również na studiach podyplomowych. – Wanda Paszkiewicz,
Luis Alarcon.



Członkini Zarządu Stowarzyszenie Stowarzyszenia brała udział w Sejmiku Kobiet
Lewicy (III 2012 r): przed sejmikiem udział w konferencji prasowej w Sejmie, w
trakcie sejmiku udział w panelu dotyczącym przemocy i przeciwdziałania przemocy
(Anna Wiechcińska)
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Członkowie Stowarzyszenia wypowiadali się i komentowali sytuacje

związane z

przemocą i działaniami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w
programach: TV POLSAT, TVP Info, TVP2, – Luis Alarcon, Mariusz Moderski,
oraz radiu: Radio TOFM, Tomasz Majewski, Ewelina Bazyluk, Mariusz Moderski,


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);
- zostało rozprowadzone 1357 egzemplarzy Komentarza prawnego do Rozporządzenia
Rady Ministrów dotyczącego realizacji procedury „Niebieskie Karty” (kolportaż Mariusz Moderski);
- została opracowana ulotka dotycząca „Niebieskich Kart” (Ewelina Bazyluk, projekt
graficzny – stażystka – Dobrawa Burkała) - wydrukowano i rozprowadzono 5000
sztuk (kolportaż - Mariusz Moderski);
- zostały wydrukowane w „Świecie Problemów” artykuły napisane przez członków
Stowarzyszenia:
Monika Lakowska – „Pogotowie Niebieska Linia – słucham”
Ewa Podgórska – „Szansa na zmianę”
Wanda Paszkiewicz – „Predyspozycje osób pracujących w obszarze przeciwdziałania
przemocy w rodzinie”



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 2013 roku. Będzie kontynuowany program skierowany do osób stosujących przemoc,
rozwój działalności CPS, rozwój działań związanych z profilaktyką przemocy.
Realizacja programów i działalność w 2012 roku były zgodne z celami statutowymi
Stowarzyszenia.
opr. Anna Wiechcińska
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