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Szanowni Państwo! 

   

 Przedstawiamy, ostatni w tym roku, numer Biuletynu, a w nim podsumowanie konkursu 

dotyczącego zespołów interdyscyplinarnych, które opracowała Wanda Paszkiewicz. Piszemy też 

ponownie o wynikach rozmów z członkami Porozumienia „Niebieska Linia” na temat pomocy 

osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. Zestawiamy kazusy, które ukazały się na łamach tego 

Biuletynu od początku roku. Zamieszczamy również statystyki Telefonu i interwencji Pogotowia 

„Niebieska Linia”. Mamy nadzieję, że zebrane informacje zaciekawią Państwa i zachęcą do jeszcze 

większych wysiłków w pomaganiu klientom. Pragniemy również podziękować za coraz częściej 

docierające do nas informacje, że Biuletyn jest przez Państwa czytany i lubiany. W Nowym Roku 

życzymy Państwu wielu sukcesów w pracy z rodzinami uwikłanymi w przemoc oraz satysfakcji z 

wykonywania, tych ważnych społecznie zadań. 

Jeżeli ktoś z czytelników naszego Biuletynu nie jest jeszcze członkiem Porozumienia 

„Niebieska Linia”, a deklaruje chęć przystąpienia do Porozumienia może to zrobić wypełniając 

ankietę zamieszczoną na stronie www.niebieskalinia.info , w zakładce „Porozumienie NL”. Gorąco 

do tego zachęcamy. 

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania problemów i tematów ważnych dla członków 

Porozumienia „Niebieska Linia” pisząc na adres niebieskalinia@niebieskalinia.info lub 

telefonicznie (22 666-10-36 w godz. 7.45-15.45).  

W imieniu Zespołu Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia”  

Ewelina Bazyluk 

koordynator Porozumienia „Niebieska Linia” 
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ROLA ZESPOŁÓW INTERDYSCYPLINARNYCH W PRZECIWDZIAŁANIU 

PRZEMOCY W RODZINIE. PODSUMOWANIE KONKURSU 

 

Trudno przecenić wagę działania zespołów interdyscyplinarnych w przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Od lat wiadomo, że przemoc w rodzinie jest zjawiskiem wieloaspektowym i 

wieloporoblemowym, wymagającym zaangażowania wielu osób i służb. W przygotowywanej 

nowelizacji ustawy ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie gminne zespoły interdyscyplinarne 

mają pełnić jedną z kluczowych ról w pracy z rodzinami dotkniętymi przemocą.  

 Rozumiejąc wagę działań interdyscyplinarnych Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” oraz Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych ogłosiły konkurs na pracę opisującą działania już prowadzone w tym zakresie przez 

członków Porozumienia „Niebieska Linia”.  

  Na konkurs wpłynęły cztery prace i wszystkie zasługują na uwagę i wyróżnienie. Swoje 

doświadczenia opisały zespoły działające z inicjatywy: 

1. Ośrodka Interwencji Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w 

Katowicach, 

2. Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Dubiecku,  

3. powiatu krotoszyńskiego,  

4. Zespołu Szkolno- Przedszkolnego nr 4 w Wodzisławiu Śląskim, 

 Każda praca ilustruje inny aspekt działania zespołów i opisuje z jakimi wyzwaniami muszą 

liczyć się osoby prowadzące tego typu działania. Podawane są przykłady „dobrych praktyk”, co 

może stanowić wzór i inspirację dla realizatorów podobnych rozwiązań i programów  w Polsce. 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Katowicach przedstawił rozwiązania systemowe, które 

w wyczerpujący sposób łączą działania pomocne w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Autorzy 

opisują prace zespołów interwencyjnych na poziomie strategicznym i operacyjnym. Przedstawiają 

ich cele, skład, zasady i sposoby działania. Mówią o efektach i dla pełniejszej ich ilustracji 

przedstawiają opis przypadku, w którym zastosowano konkretne rozwiązania we współpracy służb. 

Z opisu wynika, że w Katowicach rozwiązania interdyscyplinarne są zawansowane, dobrze działają 

i mogą stanowić modelowy przykład dla innych miast w Polsce. 

 Podobnie prezentowany jest zespół przy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Dubiecku. Gmina Dubiecko od 2002 r. funkcjonuje w systemie sieci gmin 

wiodących i dużych miast, realizując bardzo skutecznie wszystkie zadania określone w ustawie o 

wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ustawie o przeciwdziałaniu 

narkomani, jak również zadania wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W 

prezentowanej pracy zostały graficznie przedstawione: system przeciwdziałania przemocy w 
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oparciu o działające w gminie instytucje oraz - jak ujęli to autorzy - drogi dotarcia osoby stosującej 

przemoc do pomocy psychologicznej. Opisano gminny program przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie. Podano cele, zakres działań i skład zespołu. Do pracy został również dołączony opis 

przypadku ilustrujący skuteczność przyjętych rozwiązań.  

Historia powstania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy rodzinie w 

powiecie krotoszyńskim sięga lat 90-ych ubiegłego wieku. W 1999 r. zawiązano koalicję na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinach i powołano pierwszy zespół interdyscyplinarny. Zespół 

funkcjonował prawie rok, po czym część uczestników wycofała się z jego działalności. W 2000 

roku powołano kolejną koalicję na rzecz przeciwdziałania przemocy, tym razem o bardziej 

interdyscyplinarnym charakterze. Wsparciem dla pracy tego zespołu było i nadal pozostaje 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Kolejnym elementem łączącym instytucje pozostające w 

lokalnym systemie wsparcia jest Samorządowa Elektroniczna Platforma Informacyjna, która 

umożliwia podmiotom administracji samorządowej bezpieczny i natychmiastowy dostęp do 

informacji. W pracy opisane zostały także liczne działania sprzyjające łączeniu kompetencji, 

środków i możliwości służb lokalnych, ze szczególnym podkreśleniem wspólnych działań 

integrujących poszczególne instytucje oraz prace na rzecz konkretnych rodzin. Istotne w 

podtrzymywaniu więzi zespołowej okazały się spotkania nieformalnie – przy okazji śniadania 

wielkanocnego, dzielenia się opłatkiem, Dnia Pracownika Socjalnego, czy spotkania 

podsumowujące dany rok. Corocznie organizowane są przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

w Krotoszynie tematyczne imprezy dla wszystkich osób będących w systemie pomagania, np.: 

Pomoc społeczna na Dzikim Zachodzie, Pomoc społeczna na poligonie, Pomoc społeczna w świecie 

bajek, Pomoc społeczna na morzu, Pomoc społeczna w taborze cygańskim, Pomoc społeczna na 

Dalekim Wschodzie…. 

 Praca pisemna prezentująca zespół interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie działający w ZSP nr 4 - Szkole Podstawowej nr 4 w Wodzisławiu Śląskim także zasługuje 

na uwagę. Poza podaniem celów pracy zespołu, historii jego powstania, składu i zasad działania, dla 

pełniejszej ilustracji dodano opis postępowania w konkretnym przypadku. Sprawa dotyczy dziecka, 

któremu udzielono skutecznej pomocy. Podane zostały „krok po kroku” podjęte działania, 

zastosowane metody i narzędzia, które przyczyniły się do poprawy sytuacji dziecka i całej rodziny.  

 Wszystkie prace są ilustrowane zdjęciami, które prezentują osoby uczestniczące w pracach 

zespołów oraz ważne wydarzenia opisywane w pracach konkursowych. 

 Z wielką satysfakcją zapoznawaliśmy się z pracami zaprezentowanych zespołów. Przyjęte 

rozwiązania, pomysły i działania są różne, wszystkie jednak zostały oparte na zasobach danej 

społeczności lokalnej, wykorzystują obecne w niej potencjały i możliwości. To też stanowi ich siłę, 
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nadaje znaczenie, potwierdza zaangażowanie osób i instytucji w sprawę pomocy osobom 

krzywdzonym w rodzinie. 

 Wszystkie opisane działania potwierdzają, że współpraca służb i instytucji jest skutecznym 

sposobem przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 Inicjatorom i realizatorom pracy zespołów składamy wyrazy uznania i gratulujemy 

innowacyjnego podejścia do sprawy przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Nowelizacja ustawy o  

przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jest bowiem w toku, a Państwo już działacie w „duchu” 

planowanych zmian. Wszyscy Państwo możecie uznawać się więc za prekursorów promujących 

skuteczne działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Gratulujemy i dziękujemy.  

 Zainteresowanych zapoznaniem się z pełnym opisem prac konkursowych zapraszamy na 

stronę internetową Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie: 

www.niebieskalinia.info 

Wanda Paszkiewicz – Kierownik Pogotowia „Niebieska Linia” 

 

 

 

WNIOSKI Z ROZMÓW Z CZŁONKAMI OGÓLNOPOLSKIEGO POROZUMIENIA 

OSÓB, INSTYTUCJI I ORGANIZACJI POMAGAJĄCYCH OFIAROM PRZEMOCY W 

RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 

 

Szanowni Państwo, od początku roku Zespół Pogotowia „Niebieska Linia” kontaktował się 

telefonicznie z przedstawicielami organizacji i instytucji, będącymi członkami Porozumienia 

„Niebieska Linia”, w celu lepszego ich poznania. Pytaliśmy o ofertę dla osób uwikłanych w 

przemoc w rodzinie, sukcesy na tym polu, rzeczy, które wymagają zmiany oraz oczekiwania, co do 

działalności Porozumienia. Poniżej przedstawiamy podsumowanie, tych bardzo owocnych i 

sympatycznych rozmów.  

Zakres oferty dla osób doznających przemocy w rodzinie to przede wszystkim konsultacje 

ze specjalistami, prawnikami, psychologami, pracownikami socjalnymi. Świadczycie Państwo 

pomoc poprzez różnego rodzaju grupy terapeutyczne: dla osób współuzależnionych, dla ofiar 

przemocy w rodzinie, rozwojowe oraz korekcyjno- edukacyjne dla sprawców przemocy. Jest 

również dostępna terapia indywidualna, rodzinna, mediacje. Coraz więcej uruchamia się telefonów 

zaufania oraz zespołów interdyscyplinarnych. Poprzez te i inne formy pomocy udaje się Państwu 

odnotować następujące sukcesy: skutecznie zmotywować do podjęcia leczenia odwykowego, 

zapewnić bezpieczeństwo, pomóc ofiarom przemocy w usamodzielnieniu się. Państwa placówki są 

znane w społecznościach lokalnych i dzięki temu osoby zagrożone przemocą szybciej do nich 
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trafiają. Członkowie Porozumienia „Niebieska Linia” organizują otwarte spotkania z policją i 

pracownikami ośrodków pomocy społecznej, które mają na celu edukowanie społeczeństwa, 

nauczenie radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych, zapoznanie z możliwościami działania 

i procedurami. Osoby uczestniczące w spotkaniach dostają także adresy pomocnych instytucji. 

Dzięki działaniom placówki kobiety wychodzą z roli ofiary i przejmują kontrolę nad własnym 

życiem. Uczą się stawiać granice w ten sposób, że nie dochodzi już do przemocy fizycznej. Wydaje 

się, że dużą rolę w tych sukcesach odgrywa tzw. „czynnik ludzki” - często chwaliliście Państwo 

swój zespół za pozytywne nastawienie do pracy, ambicje i pomysłowość. Jak wynika z Państwa 

relacji do sukcesów można zaliczyć udaną współpracę z innymi placówkami, którą pielęgnujecie 

Państwo również poprzez kontakty nieformalne podczas organizowanych wspólnych pikników czy 

zawodów sportowych. 

W obszarze zgłaszanych przez Państwa problemów i sposobów na ich rozwiązanie na 

pierwszy plan wysuwają się problemy związane z zatrzymaniem przemocy w danej rodzinie. 

Często jest tak, że to kobieta z dziećmi szukając spokoju i bezpieczeństwa musi opuszczać 

mieszkanie. Pomagacie w tych wyprowadzkach udostępniając miejsca w hostelach i mieszkaniach 

socjalnych, niemniej sugerujecie Państwo wprowadzenie konieczności opuszczenia lokalu przez 

osobę stosującą przemoc wzorem krajów zachodnich. Zwróciliście Państwo uwagę, że ważne jest 

też by usprawnić procedurę karno-sądową. Długie oczekiwanie na wyrok sprawia, że osoby 

doznające przemocy często wycofują swoje oskarżenia, gdyż przestają wierzyć, że kiedykolwiek 

sprawa może mieć pomyślny dla nich finał. Ze względu na skuteczność pomocy konieczne jest, by 

sędziowie orzekający w sprawach o znęcanie się nad rodziną częściej orzekali obowiązek poddania 

się terapii, mającej na celu skorygowanie zachowania np. poprzez uczestniczenie w grupach 

korekcyjno- edukacyjnych dla sprawców przemocy.  

W naszych rozmowach dużą część zajmował obszar szkoleń. Dostrzegacie Państwo 

potrzebę szkoleń z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie adresowanych do policjantów, 

wymiaru sprawiedliwości czy pracowników oświaty. To ten temat był najczęściej poruszany w 

odpowiedzi na pytanie o oczekiwania co do działalności Porozumienia „Niebieska Linia”. 

Zwróciliście Państwo także uwagę na to, że w działania związane z przeciwdziałaniem przemocy w 

rodzinie stosunkowo rzadko włączają się przedstawiciele służby zdrowia. Oczekujecie Państwo 

również od nas organizowania kampanii społecznych, drukowania broszur, ulotek, plakatów, które 

potem moglibyście Państwo wykorzystać w swojej pracy. Zwracaliście również Państwo uwagę na 

potrzebę wymiany informacji i doświadczeń między członkami Porozumienia, poprzez spotkania 

czy biuletyn. Prosiliście o możliwość kontaktu z Zespołem Pogotowia „Niebieska Linia” i 
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konsultowania pojawiających się spraw1. Życzmy by rok 2010 przyniósł sukcesy w obszarze 

pomagania osobom uwikłanym w przemoc w rodzinie. 

opracowała Ewelina Bazyluk 

 

 

 

KAZUSY INTERWENCJI -  PODSUMOWANIE  
 

W trakcie obsługi Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” 0 801 120 002, poradni e-mailowej i listowej nasi konsultanci wykonują swoją pracę, między 

innymi, poprzez podejmowanie interwencji na rzecz osób krzywdzonych. Przez cały ubiegły rok 

prezentowaliśmy te interwencje w postaci kazusów. Koniec roku to zazwyczaj czas podsumowań i 

refleksji dotyczący minionego czasu, dlatego w ostatnim numerze Biuletynu proponujemy Państwu 

lekturę podsumowania opisywanych kazusów. Zwracamy szczególną uwagę na to, co pomaga w 

skutecznym działaniu. Wskazujemy też najczęściej popełniane błędy. Przedstawiamy prepozycje 

skutecznych praktyk.  

 
KAZUS PIERWSZY dotyczył rodziny, w której zgłoszono podejrzenie występowania przemocy 

fizycznej, psychicznej i ekonomicznej wobec starszej osoby ze strony jej córki oraz 

niepełnosprawnego wnuka. Rodzina była znana pracownikowi socjalnemu, jednak ten wcześniej nie 

zauważał niepokojących sygnałów pod kątem występowania przemocy wobec starszej kobiety. 

 

Dobre praktyki i pomocne działania podjęte przez służby: 
- aktywna i inicjująca postawa pracownika socjalnego do szukania rozwiązań, 

- zaangażowanie i umiejętności komunikacyjne, budujące zaufanie między pracownikiem 
socjalnym a rodziną, 

- stały, częsty i ścisły kontakt z rodziną, 
- szukanie przez pracownika możliwych rozwiązań pomocowych, 

- angażowanie w reagowanie i informowanie o sytuacji  rodziny świadków (sąsiadów). 
 

Co pomagało służbom w skutecznym działaniu:  

 Umiejętność diagnozowania przemocy – najbardziej rozpoznawalnym i 
funkcjonującym w naszej świadomości rodzajem przemocy jest przemoc fizyczna. 
Przemoc psychiczna w wielu sytuacjach jest niedostrzegana lub ignorowana. Ma to 

                                                   
1 Taka możliwość istnieje od dawna. Kontakt telefoniczny: Sekretariat Pogotowia „Niebieska Linia” to 22 666 10 36- 
pon - pt 7:45-15:45 lub Telefon „Niebieska Linia” 0 801 120 002 pon - sob 8:00-22:00, niedz 8:00 – 16:00; 
Kontakt e-mail: biuro@niebieskalinia.info; niebieskalinia@niebieskalinia.info; biuletyn@niebieskalinia.info 
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związek najczęściej z panującymi stereotypami i postawami społecznymi, np. „jeśli nie 
ma widocznych śladów – nie ma przemocy”.  

 

 Wiedza na temat przeciwdziałania przemocy – wiedza teoretyczna, prawna, 
doświadczenie zawodowe. 

 

KAZUS DRUGI przedstawiał sytuację rodziny z pięciorgiem dzieci, w której mąż i ojciec znęcał 

się nad rodziną i za ten czyn był skazany prawomocnym wyrokiem z art. 207 kk w zawieszeniu. 

Pomimo wyroku skazującego, w dalszym ciągu dochodziło z jego strony do stosowania przemocy 

fizycznej, psychicznej, ekonomicznej i zaniedbania. Sprawca nadużywał także picia alkoholu. 

 

Dobre praktyki i pomocne działania podjęte przez służby: 
- szybkie pojawianie się policji na interwencji domowej, 

- rozmowa z osobą pokrzywdzoną i słuchanie tego, co ma do powiedzenia, 
- podjęcie współpracy interdyscyplinarnej służb. 
 

Co pomagało służbom w skutecznym działaniu:  

 Świadomość, że przemoc to zjawisko złożone – zmienne w czasie, wymagające 
podejmowania działań krótkofalowych (na „tu i teraz”), ale zarazem planowania działań 
długofalowych uwzględniających potrzeby osób uwikłanych w przemoc na różnych 
obszarach pomocowych (działania prawne, pomoc i wsparcie psychologiczne, pomoc 
finansowa, materialna, choroba i niepełnosprawność). 

 Zachowanie czujności... gdy pierwsze kroki w kierunku zatrzymania przemocy 
odnoszą rezultaty (zwykle na jakiś czas) łatwo uznać, że nie ma podstaw do dalszych 
działań. 

 

KAZUS TRZECI poruszał temat dorosłej osoby krzywdzonej, która nie potwierdzała służbom 

doznawania przemocy ze strony bliskich osób. 

 

Dobre praktyki i pomocne działania podjęte przez służby: 
- pracownik socjalny podjął działania w sytuacji, gdy nie było oficjalnego zgłoszenia przemocy,  

- pracownik ten zawiadomił inne służby i nawiązał z nimi współpracę, 
- służby wymieniły informacje i wspólnie zaplanowały dalsze działania. 
 

Co pomagało służbom w skutecznym działaniu:  

 Uruchamianie procedury Niebieska Karta – jeśli pracownik danej służby (policjant 
lub pracownik ośrodka pomocy społecznej) uzyska informację o występowaniu 
przemocy, ma obowiązek rozpocząć procedurę. Dzięki temu uruchamiane są działania 
monitorujące i kontrolujące zachowanie sprawcy (nawet jeśli osoba pokrzywdzona 
zaprzecza, ale o przemocy wiemy z innych źródeł, np. od sąsiadów). 
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 Samodzielne rozpoznawanie przemocy (bez oczekiwania, że osoba krzywdzona 
potwierdzi przemoc) – warto szukać innych/różnych źródeł informacji o przemocy – 
sąsiedzi, dalsza rodzina, służby i instytucje. Ważne jest skupienie uwagi na fakcie 
występowania przemocy, a nie tym, kto go ujawnia. 

 
KAZUS CZWARTY opisywał sytuację rodziny, w której rodzeństwo: dwóch dorosłych 

mężczyzn stosowało przemoc fizyczną, psychiczną, groziło pozbawieniem życia wobec ich 

dorosłej siostry i brata. Pomimo podjęcia procedury „Niebieska Karta” przez policję oraz 

złożonego do Prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa znęcania się, sytuacja nie 

ulegała poprawie. 

 

Dobre praktyki i pomocne działania podjęte przez służby: 
- konsekwentne podejmowanie interwencji przez policję, 

- rozmowa ze sprawcą oraz dołączenie nowo uzyskanych informacji do dokumentacji „Niebieska 
Karta”, 

- podjęcie czynności sprawdzających i weryfikujących nowe informacje przez Prokuraturę, w 
efekcie czego wnioskowanie przez nią do Sądu o zastosowanie środka zapobiegawczego w 
postaci dozoru policyjnego i nakazu powstrzymywania się od osobistej styczności sprawcy z 
pokrzywdzonymi. 

 

Co pomagało służbom w skutecznym działaniu:  

 Skuteczne wykorzystanie  zasobów. Znajomość przepisów określających kompetencje 
oraz efektywne wykorzystanie ich we współpracy z innymi instytucjami. 

 
KAZUS PIĄTY dotyczył starszej osoby, wymagającej opieki osób trzecich, która doznawała 

przemocy ze strony dorosłego syna, nadużywającego alkoholu. W przeszłości sprawca odbywał 

karę pozbawienia wolności za pobicie matki. Sytuacja nasilonej przemocy trwała 3 lata, a działania 

miały na celu przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa osobie krzywdzonej. 

 

Dobre praktyki i pomocne działania podjęte przez służby: 
- działania policji: interwencja domowa, rozmowa z osobą doznającą przemocy i ze sprawcą, 

monitorowanie sytuacji, 
- działania Ośrodka Pomocy Społecznej: złożenie zawiadomienia do Prokuratury o przestępstwie 

znęcania się oraz wsparcie i pomoc dla osoby krzywdzonej w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Co pomagało służbom w skutecznym działaniu:  

 Realizowanie procedur przewidzianych dla konkretnej służby – w dalszym ciągu 
zdarza się, że uruchomienie procedury „Niebieskiej Karty” jest bardziej uznaniowe, niż 
obligatoryjne – jak to precyzują przepisy. 
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PODSUMOWANIE –  
najczęstsze błędy, na które chcemy zwrócić uwagę: 

 

Policja 

 

 pytanie osoby doznającej przemocy o zgodę na założenie Niebieskiej Karty, 

 pytanie osoby doznającej przemocy o oficjalne złożenie zawiadomienia o przestępstwie, 

jako koniecznego warunku potwierdzenia występowania przemocy i podjęcia dalszych 

działań, 

 oczekiwanie „twardych” dowodów w sytuacji zgłaszanej przemocy, np. widoczne ślady 

pobicia – uzależnianie od tego faktu podjęcia lub nie dalszych działań, 

 brak reakcji na zgłaszaną przemoc lub lekceważenie faktów dotyczących, zwłaszcza, 

przemocy psychicznej. Pomniejszanie jej przejawów: „to tylko kłótnia”. Silnie 

działający stereotyp „w sprawy rodzinne się nie wtrącamy”, 

 zakańczanie procedury „Niebieska Karta” bez konsultowania tego z osobą doznająca 

przemocy, 

 brak rozmowy motywująco - ostrzegawczej ze sprawcą przemocy. 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej  

 

 skupianie się na pomocy finansowej i wsparciu materialnym przy braku trafnej diagnozy 

sytuacji przemocy, 

 niedostateczna wiedza na temat mechanizmów przemocy, funkcjonowania psychicznego 

osoby krzywdzonej i innych osób uwikłanych w przemoc, co pozwoliłoby na lepsze 

zrozumienie zachowań i działań klienta oraz bardziej świadome postępowanie na jego 

rzecz. 
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WSKAZÓWKI DLA OSÓB PRACUJĄCYH  

W PRZECIWDZIAŁANIU PRZEMOCY W RODZINIE  

– PROPOZYCJE SKUTECZNYCH PRAKTYK: 

 

Naucz się rozpoznawać przemoc 

– czym jest dla Ciebie tzw. „awantura domowa”, „sprawy rodzinne”?  

– bądź uważny i świadomy własnych mitów, stereotypów i postaw na temat zjawiska przemocy 

w rodzinie 

 

Nie odsyłaj klienta „od służby do służby” – ogranicz jego „wędrówkę”  

do niezbędnego minimum  

– w zamian zadbaj o wypracowanie z innymi instytucjami pomocnych strategii postępowania – 

stwórz zespół interdyscyplinarny 

 

Zbieraj informacje z różnych miejsc i od różnych osób zaangażowanych w sprawę 

(świadkowie, rodzina, sąsiedzi – oni zazwyczaj wiedzą, co się dzieje) 

 

Informuj osoby krzywdzone o planowanych i podejmowanych działaniach!  

 - nawet jeśli będą się sprzeciwiać lub obawiać – mają szansę na przygotowanie się 

(bezpieczeństwo) i poczucie większej kontroli nad sytuacją („wiem, co za chwilę się stanie”). 

 

Angażuj i włączaj osoby uwikłane w przemoc (ofiary i świadków) w działania na rzecz 

poprawy sytuacji, słuchaj co mają do powiedzenia – bądź elastyczny! 

 

Szanowni Państwo! 

Zapraszamy do refleksji i dyskusji na Forum Niebieska Linia (www.niebieskalinia.info zakładka 

„Forum”) lub do kontaktu e-mailowego. Zależy nam, aby poznać Państwa opinie. Co Państwu 

działa w zakresie pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie? Jak radzicie sobie i 

jakie macie pomysły, aby doskonalić umiejętności interwencyjne na Waszym terenie? 
 

Regina Dziugiewicz – Koordynator ds. Interwencji Pogotowia „Niebieska Linia” 
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STATYSTYKI TELEFONU OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 

 

W okresie od 1.01.2009 do 30.11.2009 r. konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar 

Przemocy w Rodzinie przeprowadzili  9701 rozmów. Zdecydowana większość z nich była od osób 

dorosłych (98.96%). Osoby małoletnie zadzwoniły 101 razy. Poniżej przedstawiamy wykres, który 

przybliży Państwu ilość telefonów w poszczególnych miesiącach: 

 

 
 

 Jak można zauważyć najwięcej telefonów odebrano w styczniu i listopadzie, najmniej: w 

marcu i sierpniu – kiedy to z powodów technicznych czynna była tylko jedna kabina.  

Najczęściej dzwoniły kobiety (85%), mężczyźni zadzwonili do Pogotowia 1436 razy (15%). 

Większość telefonów było od klientów „pierwszorazowych” tzn. od osób, które po raz pierwszy 

zdecydowały o szukaniu pomocy w Pogotowiu „Niebieska Linia” – 59%.  

W prawie połowie przypadków osobą dzwoniącą do Pogotowia była osoba doznająca 

przemocy (45%). Nieco rzadziej rozmawiano ze świadkami przemocy czy osobami, które przemoc 

stosują. 

  Poniżej przedstawiamy wykres, prezentujący rozmowy z poszczególnymi grupami klientów 

dzwoniących do Pogotowia „Niebieska Linia”. 
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 Wśród świadków przemocy znalazły się przede wszystkim osoby z rodziny 

pokrzywdzonych, czasem osoby niespokrewnione z rodziną, w której dochodziło do przemocy.  

Klienci dzwoniący do Pogotowia głownie potrzebowali informacji o możliwościach 

uzyskania pomocy (50%), nieco rzadziej wsparcia, czy porady prawnej. Tematem rozmów na ogół 

była przemoc w rodzinie (56%). Klienci zgłaszali także inne problemy rodzinne związane m.in. z 

uzależnieniem od alkoholu czy chorobą psychiczną członka rodziny. Poniższy wykres przedstawia 

szczegółowo tematy prowadzonych rozmów: 
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 Zdecydowana większość rozmów o przemocy w rodzinie dotyczyła  przemocy psychicznej 

(53%) i fizycznej (34%). Znacznie rzadziej o przemocy ekonomicznej, seksualnej czy zaniedbaniu. 

Osobami najczęściej stosującymi przemoc byli: partnerzy naszych klientów (60%), rodzice 

(21%), byli partnerzy (14%), dzieci (13%). Czynnikiem towarzyszącym przemocy z reguły był 

alkohol (48%), znacznie rzadziej była to tzw. „trzeźwa” przemoc (27%), czy przemoc związana z 

chorobą psychiczną (9%), narkotykami, bezrobociem lub innymi uzależnieniami.  

Najwięcej telefonów było od osób mieszkających w małym mieście (24%), najrzadziej 

dzwonili klienci ze wsi (9%). 

Opracowała Małgorzata Kulka 

 

 

 

STATYSTYKI INTERWENCJI OGÓLNOPOLSKIEGO POGOTOWIA DLA OFIAR 

PRZEMOCY W RODZINIE „NIEBIESKA LINIA” 

 
 

W okresie od 1.01.2009 r. do 30.11.2009 r. konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” podjęli 207 interwencji. Spośród nich zakończono 

104. Najwięcej interwencji było w lipcu, najmniej w sierpniu. Poniższy wykres szczegółowo 

ukazuje liczbę interwencji w poszczególnych miesiącach:  
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 Interwencje podjęte zostały zazwyczaj w wyniku rozmowy telefonicznej (96%), nieco 

rzadziej w wyniku e-maila. Dwie interwencje były wynikiem otrzymanej korespondencji listowej. 

Na ogół osobą inicjującą interwencję była osoba zgłaszająca (68%). Poniższy wykres 

szczegółowo ukazujący rodzaj przemocy, w związku z którym podjęte zostały działania: 
 

 
 

 Różne rodzaje przemocy mogą ze sobą współwystępować, toteż wyniki zsumowane dają 

więcej niż 100%. 

Najczęściej osobą pokrzywdzoną w stosunku do której podjęliśmy interwencję była kobieta 

(59%) i dziecko (48%). Celem, dla którego zazwyczaj podejmowano działania było: 

powiadomienie służb i przekazanie informacji o sytuacji w rodzinie.  

Poniżej przedstawiamy wykres, który pozwoli Państwu dokładnie zapoznać się z celami 

podejmowanych interwencji w poszczególnych miesiącach:  
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Przy podejmowaniu interwencji zwrócono uwagę na czynniki zagrożenia towarzyszące 

sytuacjom przemocy. Były to przede wszystkim: powtarzalność zdarzeń (63%), wiek osoby 

pokrzywdzonej (61%), alkohol (45%), groźby (36%). Najczęściej interweniowano w Ośrodku 

Pomocy Społecznej i w Policji, w Sądzie Rejonowym- Wydziale Rodzinnym i Nieletnich, w 

Prokuraturze, a także Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Komitecie Ochrony Praw Dziecka i 

innych miejscach. 

Opracowała Małgorzata Kulka 

 

 


