Szanowni Państwo!

Zapraszamy do lektury serwisu informacyjnego dla członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, przygotowanego przez Zespół Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Serwis ma na celu integrację członków Porozumienia „Niebieska Linia” oraz wymianę informacji między nimi.
Serwis ukazuje się co trzy miesiące. Każdy z członków Porozumienia „Niebieska Linia” ma możliwość zamieszczenia w nim przygotowanej przez siebie informacji. Zachęcamy do kontaktu: biuro@niebieskalinia.info
Ewelina Bazyluk
koordynator Porozumienia „Niebieska Linia”


Osoby, które nie życzą sobie otrzymywania serwisu informacyjnego, proszone są o kontakt na adres nadawcy.


(kliknięcie w tekst napisany niebieską czcionką i jednoczesne wciśnięcie klawisza CTRL pozwala na przeczytanie pełnego tekstu informacji).

Interwencja w środowisku - artykuł
Zapraszamy do lektury artykułu dotyczącego interwencji w środowisku w przypadku przemocy w rodzinie, napisanego z perspektywy pracownika Działu Pomocy Specjalistycznej Ośrodka Pomocy Społecznej m. st. Warszawy.
Przemoc domowa to bardzo trudne społecznie zjawisko. System prawny w Polsce oraz aspekty kulturowe powodują, że zatrzymanie jej jest często skomplikowanym wielostopniowym procesem, angażującym szereg służb. Interwencja, zwłaszcza dla początkującego pomagającego, bywa prawdziwym wyzwaniem. Warto jednak poznać jej logikę, gdyż przy zachowaniu określonych zasad, jest to systemem działań mogących znacząco przyczynić się do podniesienia jakości życia osób uwikłanych w przemoc. 

Nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – obawy i nadzieje pracownika socjalnego
Zapraszamy do lektury artykułu Joanny Żmudzkiej – pracownika socjalnego, dotyczącego zmian wprowadzonych wraz z nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

1 sierpnia b.r. weszła w życie znowelizowana Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jednak już zanim powstała, w czasie prac nad nią, zaczęło wrzeć. Pojawiły się głosy, że jest to ingerencja w prywatne życie rodzin oraz pogwałcenie jej praw. Obecnie Ustawa ma wielu sprzymierzeńców, ale także mnóstwo przeciwników (ci ostatni są niestety głośniejsi).

Relacja z seminarium „Sprawcy Przemocy – strategie postępowania”
Dnia 15 września b.r. w siedzibie Stowarzyszenia „Niebieska Linia” odbyło się kolejne seminarium pt. „Sprawcy przemocy – strategie postępowania”. Spotkanie poprowadził Luis Alarcon Arias: psycholog, specjalista pracy z osobami stosującymi przemoc. 

Zmiany w nowelizacji Ustawy o przeciwdziałaniu w rodzinie- spostrzeżenia pracowników socjalnych-Bytom
Zapraszamy do lektury kolejnego głosu w sprawie zmian w Ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, tym razem pracowników socjalnych z Bytomia.

Po wielkich oczekiwaniach w końcu doczekaliśmy się zmian, które nam-pracownikom socjalnym do spraw przemocy- miały dostarczyć nowych możliwości oraz narzędzi do współpracy z ofiarami przemocy, nękanymi, upokarzanymi kobietami, krzywdzonymi dziećmi. Na samą myśl, ile dziwnych i szokujących opinii związanych z powstającymi zmianami ustawy krążyło w mediach, Internecie, my-których pracy dotyczy to bezpośrednio jesteśmy zniesmaczeni i oburzeni.

Schemat „Opuszczenie mieszkania przez sprawcę przemocy domowej”
Z dniem 1 sierpnia 2010 roku weszła w życie nowelizacja Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Jeszcze przed uchwaleniem stała się tematem licznych dyskusji. Z jednej strony budziła lęk i stała się pretekstem do debaty na temat tego, jak daleko państwo może ingerować w życie rodzin obywateli. Z drugiej wiązano z nią liczne nadzieje na skuteczniejsze działania na polu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Autorzy nowelizacji obiecywali między innymi uproszczenie procedury nakazania opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy domowej. Pierwsze dwa miesiące pokazały, że właśnie ta procedura i jej wpływ na istniejące już przepisy rodzi najwięcej wątpliwości i pytań. W odpowiedzi na powtarzające się pytania przygotowałam schemat graficzny przedstawiający różnice pomiędzy nakazem opuszczenia mieszkania w procedurze cywilnej i karnej. Jego celem jest usystematyzowanie i uzupełnienie informacji dotyczących każdej z nich. Mam nadzieję, że dzięki niemu zasady nakazu opuszczenia lokalu staną się bardziej zrozumiałe, a tym samym skuteczniej będzie można korzystać z prawnych możliwości odseparowania osoby stosującej przemoc. 
Opracowała Paula Klemińska


Ankiety dla członków Porozumienia Niebieska Linia
Zapraszamy do lektury wniosków z ankiety skierowanej do członków Porozumienia „Niebieska Linia”. 

Czym są ankiety dla członków Porozumienia „Niebieska Linia”?
Członkowie Porozumienia Niebieska Linia to osoby, instytucje i organizacje oferujące szeroką ofertę pomocy osobom uwikłanym w przemoc. Są to Ośrodki Pomocy Społecznej, Ośrodki Interwencji Kryzysowej, Poradnie Psychologiczno – Pedagogiczne, Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodki Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Ośrodki Pomocy Rodzinie i inne placówki zajmujące się tematyką przemocy domowej. Systematycznie przeprowadzamy wśród członków ankiety na temat działalności poszczególnych placówek.


Statystyki Infolinii Pogotowia „Niebieska Linia” w okresie 1.01.-30.09.2010 r.

W okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. przeprowadzono 9 692 rozmów. Zazwyczaj do Pogotowia dzwoniły osoby dorosłe (98,3%), kobiety (84,4%).
Najczęściej dzwoniły osoby doznające przemocy (47,3%), znaczny jest też udział świadków przemocy (22,9%). Dalszy procent stanowią osoby stosujące przemoc (1,1%) oraz osoby dzwoniące w sprawach niezwiązanych z przemocą wobec osób bliskich.

Najczęściej rozmowy z klientami dotyczyły przemocy w rodzinie – poniżej zamieszczam wykres pokazujący procentowy udział wszystkich tematów rozmów z klientami dzwoniącymi do Pogotowia:
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		Uzależnienia od alkoholu

		Informacja o prowadzonych działaniach

		Nie dotyczy

		Choroba psychiczna
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Arkusz1

		

				Przemoc		60.6%

				Problemy rodzinne		13.8%

				Uzależnienia od alkoholu		6.1%

				Informacja o prowadzonych działaniach		4.7%

				Nie dotyczy		4.2%

				Choroba psychiczna		3.4%

				Brak danych		2.6%

				Problemy rozwojowe		1.8%

				Problemy wychowawcze		0.7%

				Żarty		0.6%

				Uzależnienia od narkotyków		0.5%

				Uzależnienia inne		0.2%





Arkusz1

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Arkusz2

		

				Pomoc w znalezieniu placówki		2.2%

				Udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia		4.4%

				Zawiadomienie o przestępstwie		9.8%

				Monitorowanie udzielanej pomocy		28.3%

				Przekazanie informacji		57.6%

				Zmobilizowanie służb do działania		67.4%

				Powiadomienie służb		78.3%
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Osoby dzwoniące do Pogotowia najczęściej potrzebowały informacji (49,9%) oraz wsparcia (31,4%).
W większości przypadków stosowaniu przemocy przez sprawcę towarzyszyło picie alkoholu.
Opracowała Małgorzata Kulka

Statystyki interwencji Pogotowia „Niebieska Linia” w okresie 1.01.-30.09.2010 r.

W okresie od 1.01.2010 r. do 30.09.2010 r. konsultanci Pogotowia uruchomili 184 interwencje, przy czym 62 zostały już zakończone. Interwencje zostały zainicjowane w wyniku rozmowy telefonicznej (176 interwencji), za pomocą e-maila (5) oraz listu tradycyjnego (3). Celem interwencji było zazwyczaj powiadomienie służb. Poniżej przedstawiam szczegółowy wykres pokazujący procentowy udział celów interwencji:   
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Arkusz1

		

				Przemoc		60.6%

				Problemy rodzinne		13.8%

				Uzależnienia od alkoholu		6.1%

				Informacja o prowadzonych działaniach		4.7%

				Nie dotyczy		4.2%

				Choroba psychiczna		3.4%

				Brak danych		2.6%

				Problemy rozwojowe		1.8%

				Problemy wychowawcze		0.7%

				Żarty		0.6%

				Uzależnienia od narkotyków		0.5%

				Uzależnienia inne		0.2%
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				Pomoc w znalezieniu placówki		2.2%

				Udzielenie pomocy w sytuacji zagrożenia życia		4.4%

				Zawiadomienie o przestępstwie		9.8%

				Monitorowanie udzielanej pomocy		28.3%

				Przekazanie informacji		57.6%

				Zmobilizowanie służb do działania		67.4%

				Powiadomienie służb		78.3%





Arkusz2

		0

		0

		0

		0

		0

		0

		0





Arkusz3

		






thumbnail_1.wmf
78,3%

67,4%

57,6%

28,3%

9,8%

4,4%

2,2%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

90,0%

Pomoc w znalezieniu placówki 

Powiadomienie s³u¿b 

Pomoc w znalezieniu placów

ki 

Udzielenie pomocy w sytuacji 

zagro¿enia ¿ycia 

Zawiadomienie o przestêpstwi

e 

Monitorowanie udzielanej po

mocy 

Przekazanie informacji 

Zmobilizowanie s³u¿b do dzia³

ania 

Powiadomienie s³u¿b 




Najwięcej interwencji dotyczyło przerwania sytuacji przemocy psychicznej (82,6%) oraz fizycznej (60,9%). W większości przypadków interwencja podejmowana była w sytuacji stosowania przemocy wobec kobiet (56,5%) i dzieci (54,9%). 
Możliwe jest, by jedna interwencja miała kilka celów, dotyczyła kilku osób równocześnie, w związku z czym zsumowanie wyników daje powyżej 100%.
Opracowała Małgorzata Kulka 

Szanowni Państwo, Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia" zaprasza na szkolenia I i II stopnia Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 
Zespół SPPwR gromadzi praktyków, którzy zajmują się bezpośrednią pracą z osobami uwikłanymi w przemoc oraz udziałem w różnych programach przeciwdziałania przemocy takich jak: tworzenie lokalnych rozwiązań systemowych, organizowanie i prowadzenie pracy zespołów interdyscyplinarnych, praca z osobami doznającymi i stosującymi przemoc, przygotowanie zmian do ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Pozwala nam to na stałe udoskonalanie i dostosowywanie programu Studium do potrzeb zmieniającej się w Polsce sytuacji.
Szczegółowe informacje: 
SPPwR I 
SPPwR II 
Formularz zgłoszeniowy SPPwR I Formularz zgłoszeniowy SPPwR II


Serdecznie zapraszamy osoby, instytucje i organizacje, które pracują na rzecz pomocy ofiarom przemocy w rodzinie, do wstąpienia w szeregi Porozumienia „Niebieska Linia”. Ankiety zgłoszeniowe dostępne są TUTAJ.

Obecni członkowie proszeni są o aktualizację swoich danych, poprzez wypełnienie wskazanej wyżej ankiety oraz odesłanie jej pocztą tradycyjną lub elektroniczną.
Osoby, które nie życzą sobie otrzymywania serwisu informacyjnego, proszone są o kontakt na adres nadawcy.

Opracowanie serwisu:
Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


