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Koleżanki i koledzy, 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” od dawna nosiło się z zamiarem stworzenia biuletynu, którego pierwszy 

numer właśnie Państwo czytacie. Odkąd przestaliśmy funkcjonować w 

strukturze, która była dla nas „za ciasna” [2004r] i zaczęliśmy pracować 

samodzielnie, priorytetem stało się uruchomienie szerszej platformy wymiany 

doświadczeń z naszymi zaprzyjaźnionymi koleżankami i kolegami po fachu. Od 

połowy lat 90-tych mozolnie próbujemy budować solidne fundamenty w nurcie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osiągnięte zostały najważniejsze cele 

sformułowane w tamtych czasach: przemoc przestała być tematem tabu i 

rozpoczął się proces tworzenia infrastruktury zwiększającej bezpieczeństwo 

osób krzywdzonych. Jest to niewątpliwie zasługą olbrzymiej rzeszy ludzi dobrej 

woli i dużego serca, dla których ochrona słabszych jest jedną z podstawowych 

wartości. Wszyscy podczas tych kilkunastu lat zbieraliśmy doświadczenia. 

Popełniliśmy dużo błędów, lecz wiele także udało się osiągnąć, tj. ustawa o 

przemocy w rodzinie [wraz z nowelizacją], zespoły interdyscyplinarne, koalicje 

lokalne, placówki, procedury [np. Niebieska Karta], przygotowanie 

specjalistów, kampanie edukacji publicznej, zaangażowanie ważnych postaci 

życia społecznego, programy, rozwiązania systemowe, itp. Jednym słowem 

doświadczenia zebrane przez te wszystkie lata stanowią niepowtarzalną 

skarbnicą wiedzy, która powinna służyć wszystkim pracującym w tej dziedzinie. 

Nadal jesteśmy na początku drogi i pozostało mnóstwo do zrobienia, 

aczkolwiek ta droga stała się szersza i jak zaglądamy do tej skarbnicy nie 

wydaje się być ani straszna ani nie do przejścia. Biuletyn będzie platformą do 

przekazywania zdobytych przez nas wiedzy i umiejętności, szczególnie tam, 

gdzie zdobywanie informacji dotyczących przemocy w rodzinie jest utrudnione. 

A więc wykorzystujmy ten „nośnik” do wielostronnej wymiany, z której 

pierwszymi beneficjantami będą nasi klienci zgłaszający się po pomoc. 

Pozdrawiam serdecznie 

 

Luis Alarcon Arias  

Prezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 
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Szanowni Państwo! 

  

Oddajemy w Państwa ręce pierwszy numer Biuletynu Stowarzyszenia na 

Rzecz Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” skierowany do osób pracujących 

w obszarze pomocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie oraz do 

każdego, komu ten temat nie jest obojętny. Na początek pragniemy przybliżyć 

Państwu historię i cele powołania Stowarzyszenia oraz powstałego na jego 

bazie Centrum Pomocy Specjalistycznej. Piszemy o Niebieskich Warsztatach 

skierowanych do młodzieży oraz o nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu 

przemocy w rodzinie. Wieściami z Nowogardu rozpoczynamy cykl: „Co w Polsce 

piszczy?”, w którym będziemy przedstawiać dobre praktyki płynące z ośrodków 

w całej Polsce. Zapraszamy do komentowania, proponowania tematów 

artykułów oraz wysyłania swoich tekstów na adres mailowy 

biuletynstowarzyszenia@gmail.com 

 

W imieniu zespołu Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 

Ewelina Bazyluk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

korekta i formatowanie Małgorzata Bachman, Ewelina Bazyluk 
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Historia Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy  

w Rodzinie „Niebieska Linia” 

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” powstało w maju 2004 roku. Jest organizacją pozarządową, 

której główne cele skupiają się wokół przeciwdziałania zjawisku przemocy w 

rodzinie. Zespół członków założycieli wywodzi się z Ogólnopolskiego Pogotowia 

dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” prowadzonego przez Instytut 

Psychologii Zdrowia na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych (PARPA), od 1999 r. kierowanego przez Luisa Alarcon – obecnie 

prezesa Stowarzyszenia. Większość obecnych członków była w różny sposób 

związana właśnie z Pogotowiem, niektórzy pracując w nim blisko 15 lat, inni – 

kończąc tam staż zawodowy.  

W tym minionym okresie naszym podstawowym zadaniem było 

prowadzenie Ogólnopolskiego Telefonu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

„Niebieska Linia” (na zlecenie PARPA). Oprócz telefonu, świadczyliśmy pomoc 

osobom doznającym przemocy – dorosłym i dzieciom w ramach prowadzonej 

poradni. Zespół terapeutów Stowarzyszenia wypracowywał  i w oparciu o 

zdobywane przez wiele lat doświadczenia stworzył także nowatorski program 

pracy z osobami stosującymi przemoc – jeden z nielicznych w kraju. Ważne 

jest to, że program ten powstał właśnie w oparciu o doświadczenia, zbierane w 

Polsce i jest dostosowany do realiów w naszym kraju. 

Inną ważną działalnością jaką prowadziliśmy było współorganizowanie 

kampanii społecznych. Najbardziej znana z nich to kampania „Powstrzymać 

przemoc domową”, która kojarzona jest z hasłem umieszczonym na bilbordach 

kampanii „bo zupa była za słona”. Drugim, dużym medialnym i organizacyjnym 

przedsięwzięciem, które współtworzyliśmy, była kampania „Dzieciństwo bez 

przemocy”. Została ona uznana za najlepszą kampanię społeczną 2001 roku i 

otrzymała nagrodę mediów NIPTEL. Wspólnie z programem „Rozmowy w Toku” 

TVN uczestniczyliśmy też aktywnie w kampanii „Zły dotyk” poświęconej 

problemowi przemocy seksualnej wobec dzieci. Udzielaliśmy pomocy osobom 

potrzebującym oraz przygotowywaliśmy specjalistów w całej Polsce. 
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W 2004 roku zespół pracowników Pogotowia powołał Stowarzyszenie na 

Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, by w ramach 

nowej struktury kontynuować i rozwijać działania na rzecz osób uwikłanych w 

przemoc. Już jako Stowarzyszenie  objęliśmy patronatem merytorycznym 

ogólnopolską kampanię społeczną p.n.: „Kochać zbyt Mocno” promującą 

książkę Rosalind B. Penfold pod tym samym tytułem, opowiadającą w formie 

komiksu o przemocy w rodzinie. Obsługiwaliśmy także telefon kampanii 

„Przełam przemoc” organizowanej przez biuro Pełnomocnika ds. Równego 

Statusu Kobiet i Mężczyzn przy Kancelarii Premiera Rady Ministrów. Ostatnio, 

podobnego rodzaju przedsięwzięciem była kampania „Nie mów nikomu co się 

dzieje w domu” organizowana wspólnie z agencją Saatchi & Saatchi, w ramach 

której powstały charakterystyczne ludowe makatki obrazujące mity i 

stereotypy związane z przemocą w rodzinie.  

Wspomniane na wstępie Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w 

Rodzinie „Niebieska Linia” od 2007 roku jest ponownie prowadzone przez 

zespół Stowarzyszenia „Niebieska Linia”. Stowarzyszenie w latach 2007, 2008 i 

2009 wygrywało otwarte konkursy na realizację tego zadania ogłaszane 

corocznie przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

a w 2010 roku wygrało konkurs na dotację wieloletnią i będzie je prowadzić do 

końca 2012 r. Z perspektywy organizacji pozarządowej jest to bardzo 

korzystna zmiana, gdyż pozwoli nieprzerwanie kontynuować i rozwijać 

podejmowane działania. Jest to również korzystne dla merytorycznej strony 

realizowanego zadania oraz dla klientów Pogotowia, którzy mogą liczyć na 

stabilny kontakt z doświadczonymi specjalistami  w ramach profesjonalnie 

prowadzonej placówki.  

Chcąc choć pokrótce przybliżyć obecny kształt tej placówki należy 

wymienić następujące obszary jej działalności: 

 Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 801 

12 00 02 czynny od poniedziałku do soboty od godz. 8 do 22, a w 

niedziele i święta od 8 do 16; 
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 dyżury prawne – w środy, w godz. 18 – 22 pod numerem 801 120 002 

oraz w poniedziałki i wtorki w godz. 17 – 21 pod numerem telefonu 

płatnego: 22 666 28 50;  

 poradnię  e - mailową pod adresem:  niebieskalinia@niebieskalinia.info  

 stronę internetową:  www.niebieskalinia.info  

 interwencje w instytucjach – zgłaszane przez infolinię lub do sekretariatu 

Pogotowia: tel: (22) 666-10-36 , 666-05-59 czynny w dni powszednie od 

godz. 7.45 – 15.45, lub listownie na adres Pogotowia:  ul. Szczotkarska 

48a, 01-382 Warszawa;  

 Ogólnopolskie Porozumienie Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających 

Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia" , jako ruch społeczny 

skupiający osoby, instytucje, służby społeczne, wspierające program 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, obecnie liczy ok. 1 tysiąca 

członków. 

 serwis informacyjny dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”, 

którego celem jest upowszechnianie informacji, wymiana doświadczeń 

oraz współdziałanie na rzecz poprawy działań pomocnych osobom 

krzywdzonym;  

 seminaria tematyczne dla osób z całej Polski pracujących w obszarze 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie, służące oprócz przekazywania 

wiedzy także wymianie doświadczeń i prezentowaniu dobrych praktyk; 

 bazy danych o zjawisku przemocy w rodzinie w Polsce oraz o 

placówkach, instytucjach i możliwościach uzyskania pomocy na terenie 

całego kraju; 

 program stażowy dla studentów i absolwentów kierunków społecznych (w 

każdym roku bierze w nim udział 20 osób);  

Opisane powyżej zadania Pogotowia stanowią jedynie część wachlarza usług 

jakie świadczy Stowarzyszenie „Niebieska Linia”. Od samego początku 

głównym obszarem pracy naszej organizacji była działalność terapeutyczna i 

interwencyjna na rzecz osób uwikłanych w przemoc. Dzięki współpracy z 
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Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy od lat realizujemy i rozwijamy rożnego 

rodzaju programy pomocy. W kolejnych latach były to m.in.: 

 „Program środowiskowy dla osób uwikłanych w przemoc” (2005), w 

ramach którego odbywały się konsultacje indywidualne 

(psychologiczne, terapeutyczne i prawne), jak również spotkania 

grupowe; 

 „Powrót do godności” (2005), w ramach którego prowadzono liczne 

warsztaty umiejętności psychospołecznych, maratony 

terapeutyczne i wykłady; 

 Projekt wieloletni „Udzielanie rodzinom, w których występują 

problemy uzależnień pomocy psychospołecznej, prawnej i ochrony 

przed przemocą” (2006 – 2009), obejmujący terapię indywidualną, 

warsztaty, maratony; 

 Projekt wieloletni „Zadania w obszarze pomocy psychospołecznej i 

prawnej w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” – 

program pomocy osobom stosującym przemoc (2009 – 2012), w 

ramach którego mieści się terapia indywidualna, grupowa, jak 

również warsztaty umiejętności. 

 oraz rożnego rodzaju dzielnicowe programy pomocy zarówno dla 

osób doznających jak i stosujących przemoc (w tym Punkt 

Informacyjno Konsultacyjny dzielnicy Śródmieście w latach 2006 – 

2008). 

Oprócz programów finansowanych ze środków publicznych bardzo 

ważnym filarem naszej działalności jest powołane do życia w 2008 roku 

Centrum Pomocy Specjalistycznej (CPS), o którym szczegółowo możecie 

Państwo przeczytać w kolejnym artykule . 

W naszej ofercie nie zabrakło też miejsca na profilaktykę w zakresie 

ochrony przed przemocą w rodzinie. Oprócz rożnych materiałów 

informacyjnych w formie ulotek, plakatów, na szczególne miejsce zasługuje 

program „Niebieska Godzina Wychowawcza”(NGW). Jest to autorski program 

naszego zespołu skierowany do nauczycieli szkół podstawowych, 
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gimnazjalnych oraz liceów. Pierwotnie adresowany był jedynie do tych 

pierwszych, jednak w związku z ogromnym zainteresowaniem, z biegiem czasu 

modyfikowano go dla potrzeb kolejnych szczebli szkolnictwa. Zakres 

merytoryczny NGW, poza podstawową wiedzą o zjawisku przemocy w rodzinie, 

przede wszystkim wyposaża przedstawicieli oświaty w praktyczne narzędzie do 

przekazania tej wiedzy uczniom, a także do podjęcia wczesnej interwencji w 

przypadkach, które tego wymagają. Zamysł całego projektu oraz poradnik jaki 

został specjalnie do niego wydany zakładał zaktywizowanie placówek 

oświatowych i wykorzystanie ich kompetencji dla budowania lepszego systemu 

przeciwdziałania przemocy. Obecnie ofertę wzbogacają także „Niebieskie 

warsztaty”, zajęcia z dziećmi i młodzieżą będące uzupełnieniem działań ze 

strony szkoły.  

Wśród oddziaływań dla młodych ludzi Stowarzyszenie ma w swoim 

dorobku także ciekawy program zagospodarowania czasu wolnego dla 

młodzieży w formie „Klubu Gimnazjalisty”(2007). Proponowaliśmy tu m.in. 

wycieczki, warsztaty plastyczne i literackie, kącik filmowy, grupę 

socjoterapeutyczną. 

Ponadto nasz zespół jest autorem publikacji na temat przemocy w 

rodzinie. Oprócz wspomnianego poradnika dla nauczycieli „Niebieska Godzina 

Wychowawcza” wydaliśmy także poradnik dla osób doznających przemocy w 

rodzinie „Wyprawa PoMoc” oraz poradnik dla osób stosujących przemoc w 

rodzinie „Godne życie bez przemocy”. W latach ubiegłych byliśmy autorami 

m.in. „Poradnika dla konsultantów. Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie” (IPZ 

PTP 2003), „Z pomocą psychologiczną. Powrót do godności” (IPZ PTP 2003) i 

„Jak pracować z osobami stosującymi przemoc” (IPZ PTP 2003). 

Mając tak szeroki zakres działalności zawsze chętnie dzielimy się naszą 

wiedzą i doświadczeniami prowadząc działalność szkoleniową zakrojoną na 

szeroką skalę. Członkowie zespołu pod kierownictwem pani Wandy Paszkiewicz 

prowadzą cykl szkoleniowy: Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

kurs podstawowy i zaawansowany, który przygotowuje przedstawicieli różnych 

służb do prowadzenia działań interwencyjnych i pomocy psychologicznej dla 
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osób doznających i stosujących przemoc w rodzinie. W szkoleniu tym biorą 

udział policjanci, psychologowie, pedagodzy, prawnicy, pracownicy pomocy 

społecznej, służby zdrowia, oświaty oraz przedstawiciele innych zawodów 

działający na rzecz pomagania osobom uwikłanym w przemoc domową. 

Pierwszy stopień kursu od lat organizowany jest w formie tzw. edycji 

dotowanej przez PARPA, dzięki czemu dostęp do tego specjalistycznego 

szkolenia dla osób z całego kraju jest łatwiejszy. Również i w tym roku nasze 

Stowarzyszenie będzie podmiotem realizującym to zadanie w wyniku 

wygranego konkursu.  

Ze swoją ofertą szkoleniową staramy się wychodzić naprzeciw 

oczekiwaniom różnych grup zawodowych z całego kraju, realizując różne bloki 

tematyczne dostosowane do potrzeb i oczekiwań uczestników. Na naszych 

szkoleniach przekazujemy umiejętności praktyczne, a także dzielimy się 

wypracowanymi przez zespół procedurami i technologią pracy. Członkowie 

zespołu Stowarzyszenia to osoby mające wieloletnie doświadczenie w pracy 

klinicznej i szkoleniowej: specjaliści ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

certyfikowani przez PARPA, psychoterapeuci, trenerzy i superwizorzy Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego, specjaliści psychoterapii uzależnień, 

wykładowcy wyższych uczelni (Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, 

Uniwersytet Warszawski, Akademia Pedagogiki Specjalnej, Wyższa Szkoła 

Biznesu i Zarządzania, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Pedagogium), 

członkowie Rady Ekspertów ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie przy 

PARPA.  

Prowadzimy także superwizje dla różnych placówek w Polsce, Ośrodków i 

Centrów Interwencji Kryzysowych, Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla 

Ofiar Przemocy w Rodzinie oraz innych udzielających pomocy psychologicznej i 

terapeutycznej osobom w sytuacjach wymagających pomocy specjalistycznej. 

Wielu z nas ma również doświadczenie w prowadzeniu działań 

interdyscyplinarnych, zarówno na poziomie tworzenia lokalnych strategii, jak i 

współdziałania służb w pracy a konkretnymi rodzinami.  
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Nasza praca jest wysoko ceniona i często jesteśmy zapraszani 

wielokrotnie w to samo środowisko, aby przygotowywać kolejne grupy 

specjalistów. Niewątpliwie naszymi zasobami w tej dziedzinie są kreatywność i 

pomysłowość oraz doświadczenia praktyczne.  Zarówno w trakcie szkoleń jak i 

codziennej pracy z naszymi klientami, cały czas się uczymy i czerpiemy 

inspiracje do budowania coraz to lepszych rozwiązań na rzecz przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie i zapobiegania temu zjawisku. Bazując na 

dotychczasowym dorobku i wykorzystując wiedzę z niego płynącą, z 

optymizmem patrzymy w przyszłość działając w myśl zasady „jak coś działa – 

to rób tego więcej”. Dzielimy się tym, co wypracowujemy w praktyce i 

sprawdzamy w doświadczeniu. 

Jako stowarzyszenie znane w kraju nieustannie dążymy do rozwijania 

współpracy z różnego rodzaju instytucjami samorządowymi i organizacjami 

pozarządowymi  Uczestniczymy w tworzeniu strategii przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, w szczególności pracy zespołów interdyscyplinarnych. 

Jesteśmy członkiem komisji działających w tym obszarze, m.in. Komisji 

Dialogu Społecznego przy Biurze Polityki Społecznej Urzędu m.st. Warszawy. 

Bierzemy czynny udział w pracach podkomisji sejmowej ds. nowelizacji Ustawy 

o Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie. Występujemy jako eksperci w wielu 

projektach i konferencjach na terenie całego kraju. 

Powyższa historia jedynie ogólnie przybliża Państwu to kim jesteśmy i co 

robimy na co dzień. Nie sposób zawrzeć tu szczegółowo wszystkich naszych 

działań i pomysłów. Mamy nadzieję, że idea która nas łączy, zaangażowanie 

które mamy w sobie i energia która nam towarzyszy, pozwolą dalej rozwijać 

działalność naszego Stowarzyszenia. 

Zapraszamy do kontaktu i współpracy! 

Opracowała Ewa Podgórska- kierownik biura Stowarzyszenia 
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Centrum Pomocy Specjalistycznej 

Centrum Pomocy Specjalistycznej (CPS) to pierwszy i jedyny w 

Warszawie ośrodek psychoterapii i psychoedukacji, którego zespół pracuje w 

oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniach (TSR) [z ang. SFBT – 

Solution Focused Brief Therapy]. Nasze centrum działa w ramach 

Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska 

Linia” – i stanowi poszerzenie oferty pomocy dla wszystkich tych, którzy 

pragną wprowadzić zmiany w swoim życiu.  

Klientami naszego ośrodka są osoby w różnym wieku, zgłaszające się z 

problemami nie tylko z obszaru przemocy, ale związanymi również z ogólnie 

rozumianym rozwojem oraz z wszelkimi trudnymi sytuacjami życiowymi. 

Pomagamy wszystkim chcącym wprowadzać w swoim życiu zmiany, 

które poprawią ich sytuację, pozwolą lepiej radzić sobie z trudnościami – 

zarówno w obszarach związanych ze sferą osobistą, relacjami z innymi ludźmi 

(z partnerem, dziećmi, w życiu rodzinnym), jak i w sferze zawodowej. 

Pomagamy również osobom znajdującym się w kryzysie oraz tym, którzy 

borykają się z problemami psychicznymi. 

Zespół CPS to specjaliści praktycy – psychologowie, psychoterapeuci, 

trenerzy i pedagodzy. 

Dbając o wysoki poziom świadczonych usług poddajemy swoją pracę 

stałej superwizji, prowadzonej przez licencjonowanych superwizorów 

psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. 

To, co wyróżnia nasz ośrodek to przede wszystkim sposób, w jaki 

pracujemy. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach kładzie głównie nacisk 

na szukanie i budowanie najlepszych dla klienta rozwiązań właściwych dla 

sytuacji, w jakiej się znajduje, zamiast analizowania problemu i tego jak do 

niego doszło. Jako terapeuci pracujący metodą TSR staramy się dowiedzieć, co 

nasi klienci chcą osiągnąć, jakie cele i zmiany chcieliby wprowadzić w życie, by 

mogli uznać, że jest ono dla nich bardziej udane i że czerpią z niego więcej 

satysfakcji. Staramy się pracować z klientem, tak by nie tylko wiedział gdzie 

„nie chce być”, lecz przede wszystkim by wiedział „gdzie chce dojść”. Gdy jest 

to już określone, klient planuje możliwe i realne dla niego kroki, które 

przybliżają go do upragnionego celu. W całej naszej pracy bardzo dużą uwagę 
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przykładamy do zasobów człowieka – czyli wszystkich pomocnych mu 

właściwości, doświadczeń i narzędzi zarówno w nim (mocne strony, 

umiejętności, talenty), jak i poza nim (inni ludzie, różnego rodzaju dobra – 

wszystko co może być pomocne w jego sytuacji). Zasoby te staramy się 

wydobywać po to, by klient mógł korzystać z nich nie tylko w obecnej sytuacji, 

ale i w ogóle w swoim życiu. Świadomość swoich mocnych stron jest jednym z 

czynników, który powoduje, że człowiek jest bardziej skuteczny w realizowaniu 

własnych celów i marzeń. Praca z wykorzystaniem własnych zasobów jest 

obecna w trakcie całej naszej pracy psychoterapeutycznej. 

Kolejnym kluczowym elementem pracy, w nurcie skoncentrowanym na 

rozwiązaniach, jest założenie, iż problem nie występuje przez cały czas – 

muszą występować takie momenty czy okresy, kiedy go nie ma. Są to tzw. 

„wyjątki”. Bardzo duża część naszej pracy nastawiona jest na szukanie owych 

wyjątków oraz udziału w nich klienta – czyli wszystkich jego umiejętności, 

mocnych stron, cech, pomysłów, z których korzystał właśnie w tych 

momentach, gdy problem nie występował (lub gdy lepiej sobie z nim radził). 

Dzięki temu klient zyskuje dostęp do wiedzy o tym, co robi, jak „działa” i 

następnie, wspólnie z terapeutą, szuka sposobów na to, by „robić tego więcej”. 

Założenia terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach zawierają się w 

następujących założeniach: 

-jeśli coś działa – rób tego więcej! 

-jeśli coś nie działa – zacznij robić coś innego 

-jeśli coś się nie zepsuło – nie naprawiaj 

-nie komplikuj – życie jest proste! [wierzymy, że prostota jest potężnym 

sojusznikiem w procesie zmian] 

Filarem naszego podejścia jest głębokie przekonanie o tym, że klient jest 

ekspertem od własnego życia i jedynie on zna odpowiednie drogi prowadzące 

do osiągnięcia postawionych celów terapeutycznych. Jako terapeuci pomagamy 

klientom w odkrywaniu tych dróg a nieraz budowaniu ich od nowa lub inaczej 

niż dotychczas. 

Rzadko kiedy zajmujemy się poszukiwaniem przyczyn obecnego stanu 

klienta, albowiem uznajemy raczej, że wydarzenia życiowe nie koniecznie 

pozostają ze sobą w związku przyczynowo skutkowym, lecz w powiązaniach 
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różnych, w zależności od miejsca, sytuacji i perspektywy, z której staramy się 

zrozumieć nasze życie. Uważamy, że zmiany potrzebne klientowi powinny być 

przeprowadzone w tempie i kierunku uzgodnionym z nim samym. 

Dlatego między innymi naszą troską, jako psychoterapeutów jest to, aby 

przestrzegać zasady „brief”, co oznacza – pracować tak szybko, jak tylko jest 

to możliwe i „zwięźle”. Naszą etyczną odpowiedzialnością jest to, aby klienci 

nie pozostawali w terapii ani chwili dłużej niż jest to konieczne względem 

zaplanowanych celów. 

Nie narzucamy klientom zasad normatywnych, pozostawiając do ich 

decyzji kształt własnego życia, aczkolwiek często dyskutujemy o tym, czy ów 

kształt odpowiada temu, co ma być celem procesu terapeutycznego. 

Zasadniczym obszarem pracy terapeutycznej jest przyszłość, którą 

razem z naszymi klientami budujemy. Teraźniejszość, pomimo że ulotna, jest 

jednak fundamentem do podejmowania pewnych decyzji. Do przeszłości 

zaglądamy przede wszystkim po to, aby wydobywać potrzebne zasoby 

osadzone w zdobytych doświadczeniach życiowych. Przeszłość, w naszym 

przekonaniu, jest potężnym „magazynem” elementów niezbędnych do 

przeprowadzenia pożądanych zmian, ale niekoniecznie miejscem do 

poszukiwania różnych patologii. 

W naszym odczuciu, aby zmienić własne życie człowiek potrzebuje siły, 

energii, nadziei, sojuszników, wsparcia i otuchy. Dlatego w pracy z klientami 

skupiamy się na tym, co jest dobre i działa, zamiast na problemach i 

patologiach, które są specyficznym sposobem doświadczania różnych wydarzeń 

życiowych. 

W Centrum Pomocy Specjalistycznej zajmujemy się psychoterapią 

indywidualną, grupową i rodzinną. Poza tym w naszej ofercie znajdują się 

zajęcia grupowe. Zespół CPS przygotował na 2010 rok propozycję zajęć 

warsztatowych, o dwóch zakresach tematycznych. Część warsztatów to 

propozycja dla rodziców dzieci zarówno tych młodszych, jak i starszych, którzy 

chcą podwyższać i rozwijać swoje umiejętności wychowawcze. W maju rusza 

„Grupa dla ojców” – cykliczne spotkania dla ojców, którzy chcą rozwijać i 

pogłębiać swoją relację z dzieckiem, nabyć wiedzę z zakresu jego rozwoju, 

potrzeb oraz konstruktywnej komunikacji. 
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Drugi obszar tematyczny warsztatów („W stronę rozwoju osobistego”) 

jest propozycją dla wszystkich zainteresowanych własnym rozwojem. 

Warsztaty te obejmują takie tematy jak: poczucie własnej wartości, 

motywacja, zarządzanie i organizacja czasu, techniki relaksacyjne. 

Zajęcia grupowe w Centrum to czas, w którym nasi klienci podwyższają 

swoje kompetencje osobiste oraz interpersonalne. 

Ponadto Centrum Pomocy Specjalistycznej uruchomiło staż kliniczny. 

Staż ten przygotowuje jego uczestników do pracy psychoterapeutycznej z 

klientem, stwarza możliwość rozwoju zawodowego m.in. dzięki uczestniczeniu 

w superwizjach oraz zebraniach klinicznych, daje okazję do angażowania się w 

działania podejmowane zarówno przez CPS jak i Stowarzyszenie „Niebieska 

Linia”. 

Jeśli jesteście Państwo zainteresowani naszym ośrodkiem zapraszamy do 

zapoznania się ze stroną internetową: www.cpsnl.org 

Luis Alarcon- Prezes Stowarzyszenia „Niebieska Linia” 

Tomasz Majewski- koordynator Centrum Pomocy Specjalistycznej 

 

                    
 
 

„Niebieskie Warsztaty” – szkolenie dla młodzieży z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

  
 Program „Niebieskich Warsztatów” powstał, i z powodzeniem został 

przeprowadzony po raz pierwszy, w 2008 roku w ramach prowadzonej w 

Polsce, przez „Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Niebieska Linia”, ogólnoświatowej akcji informacyjnej – „Biała Wstążka”. Od 

marca do czerwca 2009 roku z oferty tych warsztatów skorzystało blisko 1900 

dzieci z dziesięciu warszawskich szkół ponadpodstawowych. 

 Bezpośrednimi adresatami programu, opracowanego przez zespół 

specjalistów „Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

Niebieska Linia”, stali się uczniowie. W trakcie tych zajęć uzyskują oni 

informacje o tym, czym jest przemoc, jakie są jej formy i rodzaje oraz jak 

sobie radzić w sytuacjach, w których ona występuje i gdzie można szukać 
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skutecznej pomocy, zapewniającej  poprawę bezpieczeństwa potrzebujących 

tego osób. 

Warsztaty oparte są na pracy z grupą, która operując własnymi 

doświadczeniami, wiedzą i pomysłowością tworzy bazę do zajęć. Prowadzący 

moderują dyskusję, kontrolują tempo i jakość pracy, wspierają aktywność, a 

także poprawne merytorycznie wypowiedzi. Część edukacyjna, podsumowująca 

wypowiedzi uczestników, znajduje się na slajdach wyświetlanych podczas 

spotkań. Po ich zakończeniu uczestnicy mają możliwość otrzymania ulotek 

stowarzyszenia (w jakim celu?), a do bibliotek danych szkół trafiają podręczniki 

stowarzyszenia. 

W ankietach ewaluacyjnych uczestnicy podkreślali zalety tych spotkań:  

- dynamiczną i atrakcyjną formę zajęć angażująca uczestników do pracy, 

jak również intrygującą nauczycieli, których doświadczenia z klasami tzw. 

„trudnymi” wskazywały dotąd raczej na bierny charakter uczniów; 

- uzyskana wiedza ma wartość funkcjonalną;  

 

Założenia programu: edukacja, profilaktyka zjawiska i przeciwdziałanie 

przemocy – rozpoznanie i wczesna interwencja. 

 

Cel szczegółowy programu: 

 Zwiększenie świadomości dotyczącej zjawiska przemocy w 

rodzinie u młodzieży poprzez przedstawienie zjawiska przemocy domowej w 

różnych sytuacjach odnoszących się do doświadczeń uczestników, podejście 

definicyjne, uwrażliwienie na zjawisko przemocy i jego symptomy u ludzi nim 

dotkniętych, zaproponowanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach przemocy, 

podstawy prawne oraz obowiązki służb a rzeczywistość (przykłady zgłaszane 

przez uczestników), szukanie zachowań alternatywnych. 

 

Zakładane rezultaty programu: 

 Zapoznanie ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, poznanie mechanizmów 

funkcjonujących w rodzinach uwikłanych w przemoc domową oraz sposobów 

radzenia sobie w takiej sytuacji. Ponadto program warsztatów umożliwia 

korzystającym z niego uczestnikom uzyskanie: 
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- podstawowej wiedzy na temat mechanizmów przemocy, psychologicznych 

mechanizmów funkcjonowania człowieka oraz rodziny w sytuacji przemocy, 

- podstawowych umiejętności rozpoznawania sytuacji przemocy, 

- wskazówek do udzielania pomocy w takiej sytuacji, 

- podstawowej wiedzy na temat praw jednostki i sposobów ich 

egzekwowania, 

- podstawowej wiedzy na temat działania służb odpowiedzialnych za 

zatrzymanie przemocy w rodzinie 

Program szkolenia: 

Warsztat trwa dwie godziny dydaktyczne.  

Program realizowany jest w blokach maksymalnie do 6 godzin dydaktycznych 

dziennie. 

Metoda: szkolenie prowadzone jest z użyciem metod aktywnych: warsztat, 

praca na przypadkach, ćwiczenia, symulacje, scenki, analiza doświadczenia, 

omówienia na forum. 

Jednorazowo liczba uczestników określana jest jako 1 klasa. 

 
Zajęcia „Niebieskie warsztaty” trwają dwie godziny lekcyjne z jedną 

grupą/klasą.  

Opinie o naszych warsztatach: 
 

 
Gimnazjum nr 75 Wrzeciono 24 

„W naszej opinii te jednogodzinne zajęcia były doskonałym uzupełnieniem i 
posumowaniem wiedzy naszych wychowanków na tematy związane z 
przemocą. Multimedialna prezentacja natomiast, przygotowana z pomysłem, 
którą wspomagali się prowadzący, efektywnie skupiała uwagę uczestników. 
Także system gratyfikacji wprowadzony przez prowadzących za aktywne 
uczestnictwo okazał się niezwykle trafiający do młodzieży. Należy również 
podkreślić wysokie umiejętności interpersonalne prowadzących, które w 
głównej mierze są podstawą powodzenia tego typu spotkań w gimnazjum.” 

 
Gimnazjum nr 141 Trocka 4 

Zajęcia przedstawiały zjawisko przemocy domowej w różnych sytuacjach 
bazując na doświadczeniach uczniów, jak tez możliwości przeciwdziałanie temu 
zjawisku: 
- podejście definicyjne 
- uwrażliwienie na zjawisko u i jego symptomy u ludzi 
- propozycje radzenia sobie w sytuacji przemocy 
- podstawy prawne oraz obowiązki służb a rzeczywistość 
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- szukanie zachowań alternatywnych.” 
 

Gimnazjum nr 145 Krasiczyńska 4/6 
„W naszej opinii zajęcia zostały przeprowadzone w sposób rzetelny i ciekawy. 
Prowadzący prezentowali profesjonalne podejście do zagadnienia.” 

 
S.T.O. Toruńska 23 

„Zajęcia odbyły się w pełnej współpracy z grupą, metoda pracy bardzo 
podobała się uczniom (partnerskie traktowanie).” 
 

Zespół Szkół nr 18 Żeromskiego 81 
„Zajęcia usystematyzowały wiedzę na temat zjawiska przemocy w zakresie 
odpowiedzialności prawnej sprawców oraz miejsc, w których ofiary przemocy 
mogą znaleźć niezbędną pomoc. … 
W mojej opinii zajęcia mogą uwrażliwić młodych ludzi na krzywdę, pokazać im 
jak skutecznie reagować na przemoc. ” 
 

Gimnazjum nr 23 Tarnowiecka 4 
„W naszej opinii zajęcia były przeprowadzone bardzo sprawnie, a z ankiet 
wypełnianych po zajęciach przez młodzież wynika, iż zajęcia się podobały, a 
informacje zdobyte podczas nich uważane są za przydatne.” 
 

Prywatne Gimnazjum nr 5 Wał Międzyszyński 141 
„W naszej opinii zajęcia zostały poprowadzone bardzo ciekawie, a uczniowie 
poznali pojęcie „ przemoc domowa”, metody przeciwdziałania oraz instytucje i 
ośrodki, do których należy zwracać się po pomoc.” 
 

Gimnazjum nr 74 Conrada 6 
„W naszej opinii zajęcia były adekwatne do potrzeb uczniów. W opinii młodych 
ludzi, którzy uczęszczają do naszego gimnazjum kluczową kwestia było 
wzbogacenie ich wiedzy na temat przemocy domowej oraz metod radzenia 
sobie w przypadku gdy ktoś bliski narusza ich prawa.” 
 

Opracowali Robert Smyczyński, Sylwia Przybylska i Justyna Orłowska 

 

 

Co w Polsce piszczy? 

Działania zmierzające do przeciwdziałania przemocy w rodzinie są 

podejmowane przez coraz większą liczbę instytucji w całej Polsce. Chcąc 

podkreślić ogólnopolski charakter akcji na rzecz ograniczania skutków 

przemocy, wprowadzamy nowy dział, w którym będziemy przybliżać działania 

podejmowane w całym kraju. Rozpoczynamy od prezentacji projektu Zespołu 

Interwencji Kryzysowej w Ośrodku Pomocy Społecznej  w 

Nowogardzie. 
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Na 30 kwietnia 2010 zaplanowana jest jednodniowa akcja „Dzień bez 

przemocy” organizowana przez Zespół Interwencji Kryzysowej w Ośrodku 

Pomocy Społecznej w Nowogardzie. Projekt ma na celu zwiększyć dostępność 

do informacji na temat instytucji wspierających, poradnictwa specjalistycznego, 

pomocy psychologicznej i prawnej. Program skierowany jest zarówno do osób 

doznających przemocy jak i jej sprawców oraz przedstawicieli instytucji 

zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

Planowane jest zorganizowanie spotkania ze społecznością gminy 

Nowogard i innymi instytucjami zaangażowanymi w przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie. W ramach projektu zostaną przygotowane plakaty informacyjne 

oraz naklejki samoprzylepne z logiem projektu. Podczas spotkania będą 

rozdawane balony z nadrukiem, długopisy i breloczki promujące „Dzień bez 

Przemocy”. Również w ramach projektu zostaną przygotowane wyroby 

cukiernicze w formie ciastek. 

Akcja będzie ukierunkowana na zwiększenie społecznego zaangażowania 

i wrażliwości na kwestię przemocy w rodzinie oraz jej przeciwdziałania, co jest 

niezbędnym warunkiem wstępnym, umożliwiającym ofiarom przemocy 

podejmowanie działań zmierzających do zwiększenia swojego bezpieczeństwa.  

Działania, które odbędą się 30 kwietnia mają na celu również motywowanie 

społeczności lokalnych do działań na rzecz osób krzywdzonych, edukację 

społeczną dostarczającą wiedzy o zjawisku krzywdzenia osób (dzieci, 

współmałżonków lub partnerów w związkach nieformalnych, osób starszych i 

osób niepełnosprawnych) i pokazanie mechanizmów oraz sposobów 

reagowania na to zjawisko, sposobów radzenia sobie z tym problemem, 

ukazanie skutków i konsekwencji stosowania przemocy, zmniejszenie tolerancji 

społecznej na przemoc wobec dzieci w rodzinie i edukacja rodziców, jak lepiej 

wychowywać dzieci bez uciekania się do kar fizycznych. Efektem „Dnia bez 

Przemocy” powinno być rozpowszechnienie przekonania, że do przerwania 

cyklu przemocy i zaniedbywania niezbędna jest zmiana w zachowaniu na 

poziomie każdego członka społeczeństwa, a każda osoba powinna swoim 

postępowaniem przekazywać pozytywne wzorce zachowań. 

Opracowała Sandra Jacobson 
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Nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

Nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie zajmuje się  

Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie RP. Rozpatrywany projekt 

przeszedł konsultacje międzyresortowe (w czym, brała udział m.in. Państwowa 

Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych) oraz wysłuchanie społeczne. 

Do pracy nad nowelizacją zostali zaproszeni przedstawiciele kluczowych dla 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie  urzędów centralnych oraz organizacji 

pozarządowych działających na rzecz osób krzywdzonych. W pracach 

podkomisji nadzwyczajnej, która została wyłoniona do rozpatrzenia projektów 

nowelizacji brali aktywny udział m.in. przedstawiciele  Stowarzyszenia na Rzecz 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.  

Potrzeba nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

powstała w wyniku analizy skuteczności już działającego systemu pomocy w 

Polsce. W opinii wielu osób, w tym przedstawicieli rządu i posłów oraz 

organizacji pozarządowych, dotychczasowe prawo i sposób jego realizacji,  w 

niedostateczny sposób chroni  ofiary przemocy domowej.  

Prace nad projektem toczą się już od ponad roku. Dzieje się tak, ze 

względu na szczególną dbałość o skonstruowanie zapisów ustawy w ten 

sposób, by dawała ona narzędzia do efektywnej pomocy osobom 

krzywdzonym. Wymaga to rozpatrzenia wielu aspektów prawnych, 

społecznych, etycznych oraz postępowania administracyjnego. Badano, które z 

dotychczasowych form pomocy są skuteczne, a które należy zmienić. Przy 

nowelizacji dąży się do stworzenia wyraźnych i funkcjonalnych rozwiązań, 

dotyczących zarówno ochrony osób krzywdzonych, jak i  postępowania karnego 

i edukacyjnego wobec osób stosujących przemoc w rodzinie. W planowanych 

zmianach służby mają zacząć działać bardziej kompleksowo i w większej niż 

dotychczas współpracy.  

Jeżeli ustawa wejdzie w życie, pociągnie za sobą również istotne dla 

ochrony ofiar zmiany w m.in. Kodeksie Postępowania Karnego, Kodeksie 

Karnym, Ustawie o Pomocy Społecznej, Kodeksie Postępowania Cywilnego, 

Ustawie o Policji, Kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym.  
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  Ustawa ta w intencji jej autorów ma przyczynić się do kształtowania 

sprzyjających przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie postaw i norm 

społecznych. W Polsce do tej pory w wielu miejscach można spotkać się ze 

społecznym przyzwoleniem na przemoc w rodzinie, np.: poprzez akceptację 

bicia dzieci, jako skutecznej metody wychowawczej. Wejściu nowelizacji w 

życie, która jest planowana na lipiec 2010 roku, mają towarzyszyć 

ogólnopolskie dyskusje oraz kampanie społeczne. 

Pierwsze czytanie projektu zmian w ustawie w Komisji Polityki Społecznej 

i Rodziny odbyło się 11 lutego 2010 r. Posłowie Komisji na tym spotkaniu 

postanowili skierować projekt do Sejmu. Tz: „drugie czytanie”  w Sejmie  

zaplanowane zostało na 3 marca 2010r.  Przyjęto, że wejście w życie 

nowelizacji ustawy nastąpi 1 lipca 2010r.  

Opracowała Ewelina Bazyluk 

 

 


