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Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie

DEKLARACJA DLA OSÓB

Ja, niżej podpisana/y wyrażam chęć przyłączenia się
do Porozumienia NIEBIESKA LINIA 
i zobowiązuję działać na rzecz osób dotkniętych przemocą domową.
Polska Deklaracja
w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, media oraz wszystkich obywateli Rzeczypospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi: 

1.	KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do życia w środowisku rodzinnym, wolnym od przemocy, która jest naruszaniem praw i dóbr osobistych
2.	CZŁOWIEK doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
3.	DZIECI I MŁODZIEŻ mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy,                     a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
4.	KAŻDY CZŁOWIEK doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej 
5.	KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
6.	KAŻDY CZŁOWIEK ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
7.	KAŻDY CZŁOWIEK ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku 
na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie















IMIĘ i NAZWISKO (drukowanymi literami)
 ............................................................................................................................
Czy zajmuje się Pani / Pan pomaganiem ofiarom przemocy domowej?   TAK  /  NIE
Zawód wykonywany.......................................................................................................................................

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby realizacji zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”, z siedzibą Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa, w celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o dobrowolności podania tych danych, o prawie wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. 02.101.926). Wyrażam także zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 
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..................................
data
podpis
Ankieta przystąpienia (lub aktualizacji danych) osoby do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”
prowadzone na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

	Imię i Nazwisko (drukowanymi literami)


…………………………………………………………………………………………………………

	Adres osoby

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Powiat

Gmina

Dzielnica


	Adres do korespondencji osoby

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Powiat

Gmina

Dzielnica


	Kontakt

Telefon 1

Telefon 2

Telefon komórkowy

e-mail


	Wykształcenie (zaznaczyć X)

wyższe studia psychologiczne

wyższe studia pedagogiczno-społeczne

wyższe studia humanistyczne

wyższe studia prawnicze

wyższe studia medyczne

wyższe studia (inne)

szkoła pomaturalna

szkoła średnia

szkoła podstawowa i zawodowa








	Szkolenia i certyfikaty (pole wielokrotnego wyboru, zaznaczyć X)

absolwent SPPwR pierwszy stopień

absolwent SPPwR drugi stopień

absolwent SPP

absolwent STU

absolwent PRO

certyfikat PARPA specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie


	Z jakimi problemami osoba pracuje (pole wielokrotnego wyboru, zaznaczyć X)

przemoc w rodzinie

przemoc seksualna

uzależnienia alkoholowe

uzależnienia narkotykowe

uzależnienia inne

choroba psychiczna

problemy wychowawcze

problemy rodzinne

przemoc w innych relacjach 

przemoc w pracy – mobbing


	Z kim pracuje (pole wielokrotnego wyboru, zaznaczyć X)

Ofiary przemocy dzieci

Ofiary przemocy kobiety

Ofiary przemocy mężczyźni

Sprawcy przemocy dorośli

Sprawcy przemocy młodociani

Uzależnieni

Wspóuzależnieni



	Formy udzielanej pomocy (pole wielokrotnego wyboru, zaznaczyć X)

Konsultacje indywidualne dla ODP

Konsultacje indywidualne dla OSP

Praca z grupą dla dzieci

Praca z grupą młodzieżowa

Grupa dorosłych ofiar przemocy

Grupa dla sprawców przemocy 

Interwencje u klienta

Grupa wsparcia lub edukacyjna dla rodziców

Konsultacje indywidualne dla dzieci

Konsultacje indywidualne dla dzieci wykorzystywanych seksualnie

Konsultacje dla rodziców

Konsultacje psychologiczne

Medyczna

Obdukcje

Poszukiwanie pracy

Praca z całą rodziną (systemowa)

Prawna

Psychiatryczna

Socjalna

Psychoterapeutyczna (jaka?)

Inne (jakie?)

Biegły sądowy




Dane o instytucji, w której osoba pracuje (w przypadku pracy w kilku placówkach prosimy o podanie wszystkich adresów)

	Pełna nazwa organizacji/instytucji




	Adres organizacji lub instytucji

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Powiat

Gmina

Dzielnica


	Adres do korespondencji organizacji lub instytucji

Ulica i numer

Kod pocztowy

Miasto

Województwo

Powiat

Gmina

Dzielnica


	Kontakt

Telefon 1

Telefon 2

Telefon 3

Fax

Telefon komórkowy

Infolinia/telefon zaufania

e-mail

www


Czy Pani/Pan jest już członkiem Porozumienia „Niebieska Linia”
tak

nie


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na potrzeby realizacji zadania Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie “Niebieska Linia”,  z siedzibą Aleje Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa lub na jej zlecenie, w celu współpracy w ramach systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Oświadczam, że zostałam poinformowana/y o dobrowolności podania tych danych, o prawie wglądu do tych danych oraz do ich poprawiania (zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 Dz.U. 02.101.926). Wyrażam także zgodę na umieszczenie moich danych w bazie Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. 
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data
podpis


Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych jako członka Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (imię, nazwisko, miejsce pracy, miejscowość, województwo) na stronie internetowej Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” (www.niebieskalinia.info)

...................................................................				............................................................................
data								podpis

Prosimy o odesłanie wypełnionej ankiety na adres:
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 
Aleje Jerozolimskie 155 , 02-326 Warszawa

