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Oferta wydawnicza Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

Wydawnictwa dotyczące procedury „Niebieskie Karty”

1. Procedura „Niebieskie Karty” – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania
W niniejszej publikacji przygotowaliśmy odpowiedzi
na kierowane do nas najczęściej przez praktyków
pytania związane z realizacją procedury "Niebieskie
Karty".
Odpowiadając na pytania, staraliśmy się potraktować
je możliwie kompleksowo i z uwzględnieniem celów
obowiązujących w Polsce przepisów prawnych.
Dla ułatwienia korzystania z przygotowanej przez nas
publikacji, opracowane 52 pytania zostały podzielone
na następujące działy:
- Pytania dotyczące wszczęcia procedury „Niebieskie
Karty”
- Pytania dotyczące pracy z rodziną w ramach
realizacji procedury „Niebieskie Karty”
- Pytania dotyczące zakończenia procedury „Niebieskie
Karty”
- Pytania dotyczące ochrony danych osobowych
- Pytania dotyczące organizacji funkcjonowania zespołu interdyscyplinarnego
i grup roboczych, gromadzenia dokumentacji oraz przekazywania informacji
innym instytucjom w toku realizacji procedury „Niebieskie Karty”.
Mamy nadzieję, że zebrany materiał opracowany przez zespół naszych specjalistów posłuży
Państwu do prowadzenia bardziej skutecznych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie.
Cena: 25 zł (brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13

2

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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2. Film edukacyjny „Rozmowa z osobą doznającą przemocy”
Oferowana płyta DVD zawiera zapis trzech, modelowych
rozmów przeprowadzanych z osobami doznającymi
przemocy.
Przedstawione sytuacje oraz sposoby prowadzenia
rozmów wynikają z praktycznych doświadczeń zespołu
Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Nasi klienci od lat
uczyli nas w jaki sposób rozmawiać, aby było to dla nich
wspierające i pomocne.
Teraz, dzięki materiałowi filmowemu, chcemy się tą
wiedzą dzielić oraz inspirować osoby pracujące w
bezpośrednim kontakcie z osobami doznającymi przemocy, zwłaszcza podczas realizacji
procedury „Niebieskie Karty”.
Zawartość płyty:
1. Wstęp
2. Pierwsza rozmowa przedstawicieli grupy roboczej z osobą doznającą przemocy – badanie
potrzeb i ustalanie planu pomocy
3. Rozmowa z osobą doznającą przemocy, które nie realizuje ustalonego planu pomocy
4. Rozmowa z osobą doznającą przemocy, która nie przychodzi na spotkanie z grupą roboczą.
Cena: 35 zł (brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13

3. Film edukacyjny „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc”
Wiele spośród pytań kierowanych do zespołu
Stowarzyszenia „Niebieska Linia” dotyczy pracy
z osobami stosującymi przemoc. Jak powinna przebiegać
rozmowa interwencyjna prowadzona przez zespół
interdyscyplinarny/grupę roboczą? Jak motywować te
osoby do zmiany zachowania?
Filmy zebrane na oferowanej płycie DVD przedstawiają
zapis modelowych rozmów wraz z komentarzem
specjalistów. Wszystkie nagrania są inspirowane
Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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praktycznymi doświadczeniami zespołu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” i pokazują jak
intwerweniować w sytuacji przemocy w rodzinie, jak żądać zmiany zachowania jednocześnie
traktując swojego rozmówcę w sposób podmiotowy i z szacunkiem.
Zawartość płyty:
1. Wprowadzenie
2. Rozmowa z osobą, która nie przyjmuje na siebie odpowiedzialności za akt przemocy
3. Rozmowa z osobą, która przychodzi na spotkanie z nastawieniem agresywnym
4. Rozmowa z rodzicem, który krzywdzi dziecko i nadużywa alkoholu
5. Podsumowanie
Cena: 35 zł (brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13

4. O procedurze „Niebieskie Karty” – informator
Broszurka informacyjna o procedurze „Niebieskie
Karty” skierowana jest przede wszystkim do osób
doznających przemocy w rodzinie. W prosty i klarowny
sposób tłumaczy ona na czym polega ta procedura,
w jaki sposób można ją uruchomić i jakiej pomocy może
oczekiwać osoba poszkodowana.
Może być ona pomocnym narzędziem służb i instytucji,
działających na rzecz przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, w prowadzeniu działań informacyjnych
(format A5, liczba str. 8).

Cena:
Pakiet 20 szt - 30 zł
Pakiet 50 szt - 75zł
Pakiet 75 szt - 130 zł
Pakiet 100 szt - 150zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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5. Procedura „Niebieskie Karty” – plakat Nowość!
Plakat informacyjny w prostej, przejrzystej graficznie
formie przedstawja schemat działań podejmowanych
w ramach procedury „Niebieskie Karty” od momentu jej
wszczęcia, poprzez rozmowy z członkami rodziny
i wdrożenie planu pomocy aż po moment zakończenia
procedury.
Prosta i czytelna a jednocześnie ciekawa graficznie
forma plakatu czyni z niego pomocne narzędzie
w prowadzeniu działań informacyjno-edukacyjnych.
Pozwala osobom zainteresowanym dowiedzieć się czym
jest i na czym polega procedura „Niebieskie Karty”
(plakat jednostronny, format C2+, tj. 460x640 mm).
Cena: 8 zł + koszty wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Plakat można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.
6. „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła. Poradnik dla pracowników oświaty”
„Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła” to publikacja
adresowana przede wszystkim do pracowników oświaty,
ale wiedzę i inspiracje czerpać z niej mogą wszystkie
osoby spotykające się w pracy z problematyką
krzwydzenia dzieci.
Poradnik ten to podstawowe kompendium wiedzy
o przemocy w rodzinie, specyfice przemocy wobec dzieci,
a także o instrumentach jej przeciwdziałania, które
w ostatnich latach udało się stworzyć i wdrożyć w naszej
pracy. Opisujemy w nim m. in. zjawisko przemocy,
sposoby jej rozpoznawania a także historyczne tło
krzywdzenia dzieci i aktualny stan wiedzy na ten temat
oraz dobre praktyki w przeciwdziałaniu temu
krzywdzeniu. W zakończeniu znajdą Państwo
wskazówki, jak postępować w różnych przypadkach
krzywdzenia dzieci. Podpowiedzi te są efektem
Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107

5

Oferta wydawnicza Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

doświadczeń zespołu Stowarzyszenia w pracy zarówno z „małymi” klientami (dziećmi), jak
i z dorosłymi - rodzicami i nauczycielami.
Cena: 25 zł (brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Publikacje adresowane do osób uwikłanych w przemoc w rodzinie
1. „Wyprawa PoMoc” – Poradnik dla osób doznających przemocy
Poradnik „Wyprawa Po Moc” jest publikacją
skierowaną do osób doznających przemocy w rodzinie.
Podstawowym przekazem zawartym w poradniku jest
to, że nie jesteś sama/sam. To, co Cię spotkało, nie jest
rzadkością, występuje w prawie co piątej rodzinie
w Polsce. Najważniejsze jest to, że masz szansę
zmienić swoją sytuację. Ten ból i cierpienie może
szybko się skończyć, a Ty powrócisz do takiego życia
gdzie przemoc i maltretowanie nie będą miały miejsca.
W poradniku staraliśmy się pokazać różne oblicza
i aspekty przemocy w rodzinie, ale przede wszystkim
podzielić się konkretnymi wskazówkami, co można
w takich sytuacjach robić. Jesteśmy przekonani, że nie
ma jednej uniwersalnej recepty na to, co robić, gdy
padamy ofiarą przemocy ze strony kogoś bliskiego. Ale
wiemy, że istnieją różne możliwości i zasoby, które
mogą zostać uruchomione. Dlatego w wielu miejscach
tego poradnika będziecie zachęceni do poszukiwania tego wszystkiego, co może się przydać do
zatrzymania przemocy i odbudowania swojego życia.
Wierzymy w to, że zmiana jest możliwa oraz że mała zmiana to duża zmiana! Niech więc
informacje i propozycje zawarte w tym poradniku będące podsumowaniem tego, co nasi
podopieczni nas nauczyli, niech staną się pierwszym krokiem w kierunku ocalenia siebie
i budowania szczęśliwego życia.
Cena: 25 zł (brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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2. Informator „Przemoc w rodzinie. Procedura Niebieskie Karty” Nowość!
Broszura informacyjna „Przemoc w rodzinie. Procedura
„Niebieskie Karty” adresowana jest do osób uwikłanych
w przemoc (doznających przemocy, stosujących
przemoc w rodzinie), zarówno tych, których rodziny są
już objętę procedurą „Niebieskie Karty”, jak i tych osób,
które dotychczas nie miały kontaktu z procedurą.
Informator ma za zadanie zwiększyć wiedzę na temat
zjawiska przemocy i możliwości jej przeciwdziałania
oraz zachęcać do poszukiwania pomocy w zmianie
sytuacji.
Broszura zawiera m. in. zestaw pytań pozwalających
zdiagnozować, czy doznaję lub stosuję przemoc
w rodzinie, wyjaśnienie czym jest przemoc, jakie są jej
rodzaje oraz formy. Na kolejnych stronach czytelnik
znajdzie informacje o tym, czym jest procedura
„Niebieskie Karty”, jakie służby mogą ją rozpocząć oraz
jakie działania są podejmowane podczas jej realizacji.
Informator wyjaśnia także w przystępny sposób czym jest zespół interdyscyplinarny i grupa
robocza a także na jaką pomoc może liczyć rodzina ze strony różnych instytucji wchodzących
w skład systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie (format A5, liczba str. 16).
Cena:
Pakiet 20 sztuk– 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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3. „Przemoc w rodzinie” – karta informacyjna dla dzieci poniżej 12 roku życia Nowość!
Karta informacyjna dla dzieci do 12 roku życia
prostym, zrozumiałym dla małych dzieci językiem
wyjaśnia, czym jest przemoc w rodzinie i jakie formy
może ona przybierać oraz co się dzieje po rozpoczęciu
procedury „Niebieskie Karty”. Informacje zawarte w
karcie w jednoznaczny a zarazem prosty sposób
podkreślają, że dziecko nie ponosi odpowiedzialności za
sytuację w swojej rodzinie i ujawniając ten fakt nie
zrobiło nic złego.
Karta informacyjna stanowi nieocenioną pomoc dla
członków rodzin, pracowników oświaty i innych osób,
które chcą poruszyć w rozmowie z dzieckiem temat
przemocy w rodzinie (ulotka dwustronna, format A4).
Cena:
Pakiet 10 sztuk – 30,00 zł
Pakiet 20 sztuk – 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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4. „Procedura Niebieskie Karty – o co w tym chodzi” – karta informacyjna dla dzieci powyżej
12 roku życia Nowość!
Karta informacyjna dla dzieci w wieku powyżej 12 lat
jest swoistym odpowiednikiem formularza „Niebieska
Karta – B”. Zawiera informacje o tym, czym jest
przemoc w rodzinie, jakie może przybierać formy oraz
czym jest i jak działa procedura „Niebieskie Karty”. W
jednoznaczy sposób podkreśla także, że dziecko nie jest
odpowiedzialne za to, co jes spotkało.
Całość została napisana językiem dostosowanym do
wieku dzieci tak, aby treść była jak najprostsza
i najbardziej zrozumiała dla młodzieży.
Karta stanowić także pomoc i inspiracje dla
pracowników oświaty, rodziców i innych osób, które
chciałyby porozmawiać z nastolatkiem o przemocy
(ulotka dwustronna, format A4).
Cena:
Pakiet 10 sztuk – 30,00 zł
Pakiet 20 sztuk – 60,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 225,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 300,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Broszurę informacyjną można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.

5. „Godne życie bez przemocy” – poradnik dla osób stosujących przemoc
Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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Poradnik „Godne życie bez przemocy” jest publikacją
skierowaną do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Trzeba było kilkunastu lat abyśmy czuli się gotowi do
wydania publikacji adresowanej do tych, którzy
krzywdzą własne rodziny poprzez powodowanie bólu
i cierpienia, a tym samym naruszają prawo i przyjęte
obyczaje. O nich mówi się „sprawcy przemocy”,
zaznaczając w ten sposób fakt ponoszenia absolutnej
odpowiedzialności za sytuacje krzywdzenia innych. Dla
nas, autorów tego poradnika, ten fakt jest jednoznaczny
i nie podlega dyskusji.
Niezależnie od tego, jakie zaistniały powody lub
okoliczności dopuszczania się przemocy wobec innych,
taki sposób traktowania ludzi jest przestępstwem
podlegającym karze oraz łamie ważne wartości życia
społecznego. Jednocześnie jesteśmy przekonani o tym,
że ludzie, tak jak nie rodzą się „ofiarami przemocy”, tak
też nie rodzą się „sprawcami przemocy”. W wyniku
zawirowań życiowych i destrukcyjnych okoliczności, a także w zależności od tego, jaka jest
proporcja sił w relacjach z innymi ludźmi, czasem stosujemy przemoc wobec słabszego, a
czasem jej doznajemy od silniejszego. Oznacza to, że bycie „sprawcą” lub „ofiarą przemocy”
nie jest cechą osobowości człowieka, lecz jego sposobem uczestnictwa w sytuacjach,
diagnozowanych jako przemoc wobec drugiego człowieka.
W poradniku tym nie próbujemy moralizować ani pouczać. Przedstawiamy jedną
z najtrudniejszych sytuacji życia rodzinnego: stosowanie przemocy przez członka rodziny
wobec pozostałych. Sądzimy, że wiedza, orientacja i „odczarowanie” może przyczynić się do
tego, aby nie tylko zatrzymać przemoc, lecz także radykalnie zmienić jakość życia rodzinnego.
Członkowie rodziny mają nie tylko prawo, lecz potrzebują żyć w atmosferze miłości,
szacunku, akceptacji, zaspakajania swoich potrzeb i realizacji marzeń. Jeśli uda nam się
dołożyć „cegiełkę” do tej budowli nasza misja zostanie spełniona.
Cena: 25 zł (cena brutto) + koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13

6. „Żółta kartka” – ulotka informacyjna dla osób, co do których istnieje podejrzenie, że stosują
przemoc w rodzinie
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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"Żółta Kartka" jest ulotką adresowaną do osób stosujących przemoc. Osoby, co do których
istnieje podejrzenie, ze stosują przemoc w rodzinie
znajdą w niej m. in. informacje o tym, czym jest
przemoc w rodzinie i konsekwencjach prawnych
grożących za jej stosowanie z podkreśleniem, że za
przemoc ponosi odpowiedzialność wyłącznie osoba ją
stosująca. Jednocześnie w ulotce zawarto zachętę do
zmiany zachowania i udziału w programach
skierowanych do osób stosujących przemoc.
Wydzielone zostało także miejsce na dane teleadresowe
podmiotów prowadzących programy dla osób
stosujących przemoc (ulotka dwustronna, format A4
składany na 3).
Cena:
Pakiet 20 szt. – 15 zł
Pakiet 50 szt. – 35 zł
Pakiet 100 szt. – 70 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Ulotkę można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107

11

Oferta wydawnicza Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

7. „Jestem świadkiem przemocy w rodzinie – co robić?” – ulotka dla świadków przemocy
Nowość!
Ulotka została specjalnie dla świadków przemocy
w rodzinie – zawiera informacje o tym, czym jest
zjawisko przemocy, jakie są jej rodzaje oraz jakie
przybiera formy. W ulotce zawarto także wskazówki
dotyczące tego, jak jak zareagować będąc świadkiem
przemocy oraz co warto powiedzieć w rozmowie z osobą
krzywdzoną. Co więcej, w ulotce zawarte informacje
o tym do kogo mogą zgłosić się po pomoc osoby
podejrzewające, że ktoś z ich bliskich/znajomych
doświadcza przemocy.
Ulotka ta ma za zadanie zwiększyć świadomość
społeczną na temat przemocy oraz zwiększyć gotowość
świadków do zgłaszania odpowiednim służbom aktów
przemocy. Stanowi ona cenne wsparcie dla
przedstawicieli służb i instytucji w prowadzonych przez
nich działaniach informacyjnych (ulotka dwustronna,
format A4 składany na 3).
Cena:
Pakiet 20 sztuk – 40,00 zł
Pakiet 50 sztuk – 100,00 zł
Pakiet 75 sztuk – 150,00 zł
Pakiet 100 sztuk – 200,00 zł
(wszystkie podane ceny są cenami brutto)
+ koszt wysyłki
Promocja! W pakiecie taniej – szczegóły na stronie 13
Ulotkę można także pobrać bezpłatnie ze strony:
http://niebieskalinia.org/wydawnictwa/materialy-do-pobrania/
i wydrukować we własnym zakresie.
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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W pakiecie taniej – szczegóły oferty

1. Pakiet nr 1 – „Niezbędnik zespołu interdyscyplinarnego – pakiet podstawowy”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Procedura Niebieskie
Karty – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania” oraz
filmy edukacyjne „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą
przemoc” i „Rozmowa z osobą doznającą przemocy”.
Cena pakietu: 85 zł (brutto) + koszt wysyłki
(10% taniej!)

2. Pakiet nr 2 – „Niezbędnik ZI – praca z osobą doznającą przemocy”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Wyprawa PoMoc”,
poradnik „Procedura Niebieskie Karty – odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania” oraz film edukacyjny
„Rozmowa z osobą doznającą przemocy”.
Cena pakietu: 77 zł (brutto) + koszt wysyłki (ponad 9% taniej!)

3. Pakiet nr 3 – „Niezbędnik ZI – praca z osobą stosującą przemoc”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Godne życie bez
przemocy”, poradnik „Procedura Niebieskie Karty –
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”, ulotki „Żółta
Kartka” (50 szt.) oraz film edukacyjny „Kontakt
interwencyjny z osobą stosującą przemoc”.
Cena pakietu: 108 zł + koszt wysyłki (10% taniej!)

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107

13

Oferta wydawnicza Stowarzyszenia „Niebieska Linia”

4. Pakiet nr 4 – „Niezbędnik ZI – wersja poszerzona”

W skład pakietu wchodzą: poradnik „Wyprawa PoMoc”,
poradnik „Procedura Niebieskie Karty – odpowiedzi na
najczęściej zadawane pytania” oraz filmy edukacyjne
„Kontakt interwencyjny z osobą stosującą przemoc”
i „Rozmowa z osobą doznającą przemocy”.
Cena pakietu: 110 zł (brutto) + koszt wysyłki
(8% taniej!)

5. Pakiet nr 5 – „Niezbędnik ZI – pakiet informacyjny”
W skład pakietu wchodzą: plakat „Procedura Niebieskie
Karty” (3 szt), informator „Przemoc w rodzinie. Procedura
Niebieskie Karty” (50 szt), „Przemoc w rodzinie” – karta
informacyjna dla dzieci poniżej 12 roku życia (20 szt),
„Procedura Niebieskie Karty – o co w tym chodzi” – karta
informacyjna dla dzieci powyżej 12 roku życia (20 szt),
„Jestem świadkiem przemocy w rodzinie – co robić?” –
ulotka dla świadków przemocy (50 szt).
Cena pakietu: 355 zł (brutto) + koszt wysyłki
(10% taniej!)

14

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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6. Pakiet nr 6 – „Niezbędnik ZI - Pakiet XXL”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Godne życie bez
przemocy”, poradnik „Wyprawa PoMoc”, poradnik
„Procedura Niebieskie Karty – odpowiedzi na najczęściej
zadawane pytania”, informator „O procedurze Niebieskie
Karty” (50 szt) oraz filmy edukacyjne „Kontakt
interwencyjny z osobą stosującą przemoc” i „Rozmowa
z osobą doznającą przemocy”.
Cena pakietu: 200 zł (brutto) + koszt wysyłki
(ponad 9% taniej!)

7. Pakiet nr 7 – „Niezbędnik ZI – pełen pakiet”
W skład pakietu wchodzą:
poradnik „Godne życie bez przemocy”,
poradnik „Wyprawa PoMoc”,
poradnik „Procedura Niebieskie Karty –
odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”,
poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna
szkoła”,
informator „O procedurze Niebieskie Karty”
(50 szt),
ulotka „Żółta Kartka” (50 szt),
filmy edukacyjne „Kontakt interwencyjny
z osobą stosującą przemoc” i „Rozmowa
z osobą doznającą przemocy”,
plakat „Procedura Niebieskie Karty” (3 szt),
informator „Przemoc w rodzinie. Procedura
Niebieskie Karty” (50 szt),
„Przemoc w rodzinie” – karta informacyjna
dla dzieci poniżej 12 roku życia (20 szt),
„Procedura Niebieskie Karty – o co w tym
chodzi” – karta informacyjna dla dzieci powyżej 12 roku życia (20 szt), „Jestem świadkiem
przemocy w rodzinie – co robić?” – ulotka dla świadków przemocy (50 szt).
Cena pakietu: 575 zł (brutto) + koszt wysyłki (ponad 10% taniej!)
Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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8. Pakiet nr 8 – „Oświata w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pakiet podstawowy”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Procedura Niebieskie
Karty – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”,
poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła” oraz filmy
edukacyjne „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą
przemoc” i „Rozmowa z osobą doznającą przemocy

Cena pakietu: 108 zł (brutto) + koszt wysyłki
(10% taniej!)

9. Pakiet nr 9 - „Oświata w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pakiet poszerzony”
W skład pakietu wchodzą: poradnik „Procedura Niebieskie
Karty – odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania”,
poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna szkoła”,
informator „O procedurze Niebieskie Karty” (50 szt) oraz
filmy edukacyjne „Kontakt interwencyjny z osobą stosującą
przemoc” i „Rozmowa z osobą doznającą przemocy”.

Cena pakietu: 176 zł + koszt wysyłki (10% taniej!)

10. Pakiet nr 10 - „Oświata w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – pakiet XXL”
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Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107
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W skład pakietu wchodzą:
poradnik „Procedura Niebieskie Karty –
odpowiedzi na najczęściej zadawane
pytania”,
poradnik „Niebieska szkoła – bezpieczna
szkoła”,
informator „O procedurze Niebieskie
Karty” (50 szt),
filmy edukacyjne „Kontakt interwencyjny
z osobą stosującą przemoc” i „Rozmowa
z osobą doznającą przemocy”,
„Przemoc w rodzinie” – karta informacyjna
dla dzieci poniżej 12 roku życia (20 szt),
„Procedura Niebieskie Karty – o co w tym chodzi” – karta informacyjna dla dzieci powyżej 12
roku życia (20 szt) oraz plakat „Procedura Niebieskie Karty” (3 szt).
Cena pakietu: 305 zł (brutto) + koszt wysyłki (ponad 10% taniej!)

Uwaga! Przy zakupie 10 dowolnych pakietów – dodatkowe 10% zniżki na całość
zamówienia

Dodatkowe informacje na temat publikacji można uzyskać kontaktujc się
telefonicznie – dzwoniąc pod nr telefonu 881 711 107 (czynny: pon-pt 9.00-15.00)
lub pisząc na adres wydawnictwa@niebieskalinia.org

Zamówienia przyjmjemy wyłącznie
wydawnictwa@niebieskalinia.org
(zamówienie powinno zawierać:
o nazwę publikacji/pakietu,
o liczbę egzemplarzy,
o dane płatnika do faktury,
o telefon kontaktowy,
o adres wysyłki

w

formie

pisemnej

Kontakt w sprawie zamówień:
wydawnictwa@niebieskalinia.org
tel. 881-711-107

pod

adresem

e-mail:
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