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Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, na zlecenie
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 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).

Jak skutecznie zmieniać zachowanie?
Zapraszamy do lektury artykułu psychologa dr. Przemysława Bąbla, na temat wpływu nagród i kar na
zmianę zachowania dzieci i dorosłych.
O skutecznym pomaganiu, czyli o tym, że zmiana jest procesem
Zapraszamy do lektury artykułu psycholog Moniki Lakowskiej ze Stowarzyszenia na Rzecz
Przeciwdziałania

Przemocy

w

Rodzinie
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w
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psychologicznym.
Konferencja przeciw przemocy w rodzinie
W dniach 21-23 maja 2012 roku w Krakowie odbyła się organizowana przez Państwową Agencję
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych XVI konferencja przeciw przemocy w rodzinie. W konferencji

wzięło udział prawie 150 osób, głównie członków Ogólnopolskiego Porozumienia Osób, Instytucji i
Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”.
Zapisy z Tabeli Dobrych Praktyk w okresie 01.01.2012 – 31.08.2012
Zapraszamy do lektury zapisów wypowiedzi klientów telefonu "Niebieska Linia" dotyczących działań
Policji.
Zespół Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
Pod powyższym linkiem przybliżamy Państwu rolę i działania Zespołu Monitorującego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
Forum internetowe
Na internetowym forum powstała nowa zakładka „Wymiana informacji-przeciwdziałanie przemocy w
rodzinie”. Ma ona służyć wymianie doświadczeń specjalistów, pracujących na co dzień z osobami
uwikłanymi w przemoc domową. Pragniemy zaprosić osoby, które są członkami zespołów
interdyscyplinarnych do dzielenia się przemyśleniami na temat ich funkcjonowania. Jest to
metoda pracy, oparta na

nowa

systemowej współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb oraz na

wielopłaszczyznowym podejściu do problemu przemocy. Zachęcamy do dzielenia się tym, co wg
Państwa działa a co warto byłoby poprawić, do zadawania pytań i posługiwania się kazusami. Link do
naszego forum TUTAJ.
Anna Błażyńska- Konsultant Pogotowia "Niebieska Linia",

Stowarzyszenie „Niebieska

Linia”
Statystyki Infolinii Pogotowia „Niebieska Linia” w okresie 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami Infolinii Pogotowia „Niebieska Linia” w
okresie 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
W okresie od 01.01.2012 r. do 30.06.2012 r. konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” odebrali 6 722 telefony. Większość klientów (70%)
kontaktowała się z Pogotowiem „Niebieska Linia” po raz pierwszy. Średnia długość jednej rozmowy
wynosiła 16 minut.
Wśród naszych rozmówców przeważały kobiety (82%). Mężczyźni konsultowali się znacznie rzadziej
(18%). W większości osobą stosującą przemoc był partner, trzy razy rzadziej rodzic, bądź dziecko
pełnoletnie (6%). Głównie zgłaszano przemoc psychiczną (46%) oraz fizyczną (33%). Znacznie
rzadziej stosowano przemoc ekonomiczną (7%), seksualną (3%), czy zaniedbanie (3%). Poniższy
wykres prezentuje procentowy udział osób szukających pomocy w Telefonie "Niebieska Linia":

Do kategorii "Inne" należą osoby, które zgłaszały się m.in. z problemem trudności wychowawczych,
konfliktami w rodzinie, kwestią choroby psychicznej.
Wśród świadków przemocy, kontaktujących się z Pogotowiem „Niebieska Linia”, przeważały osoby
spokrewnione z ofiarą (rodzina), sąsiedzi bądź znajomi (znacznie rzadziej są to osoby z instytucji, czy
pracodawcy). Najczęściej poruszanymi przez osoby dzwoniące tematami poza przemocą były,
problemy rodzinne (19%), informacja o prowadzonych działaniach (6%) oraz uzależnienia od alkoholu
(5%).
Czas trwania przemocy, o której rozmawiano przedstawiał się następująco: przemoc pierwszorazowa
to 1,3% rozmów, przemoc trwająca do 2 lat to 10% rozmów, od 2 do 10 lat to 25% rozmów,
następnie w okresie od 10 do 20 lat to 8% rozmów i powyżej 20 lat w przypadku 4% rozmów (wynik
procentowy odnosi się do wszystkich przeprowadzonych rozmów w omawianym okresie). Poniższy
wykres przedstawia zestawienie, jaki charakter miały rozmowy prowadzone przez konsultantów oraz
ich udział procentowy w całości rozmów:

Czynnikami towarzyszącymi w stosowaniu przemocy były: alkohol (19%), choroba psychiczna (2%)
oraz bezrobocie (1%). W 22 % rozmów przemoc stosowana była na trzeźwo.
W omawianym okresie udzielono 900 telefonicznych porad prawnych (tel.22/666 28 50, czynny w
poniedziałek i wtorek w godz. 17-21 oraz w środy w godz. 18-22 pod numerem tel. 801 120 002).
Opracowanie Paweł Samselski – stażysta Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
Statystyki interwencji Pogotowia „Niebieska Linia” w okresie 01.01.2012 – 30.06.2012
Zapraszamy do zapoznania się ze statystykami interwencji Pogotowia „Niebieska Linia” w
okresie 01.01.2012 r. – 30.06.2012 r.
W okresie od 01.01.2012r. – 30.06.2012 r. konsultanci Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy
w Rodzinie przeprowadzili 126 interwencji. O sytuacji przemocy w rodzinie powiadamiali: Ośrodki
Pomocy Społecznej (100 razy), Policję (83 razy), Sądy Rejonowe Wydziały Rodziny i Nieletnich (26
razy), Prokuraturę (13 razy) i Zespoły Interdyscyplinarne (21 razy). W jednej interwencji zazwyczaj
powiadamianych jest kilka służb o sytuacji rodziny.
Do czynników największego zagrożenia w opisywanych sytuacjach należały: powtarzalność (68%),
wiek (56%), alkohol (41%) oraz groźby (35%). Każdy z tych czynników może współwystępować ze
sobą więc procenty zsumowane przekraczają 100%.
90% interwencji zostało podjętych na skutek rozmowy telefonicznej, 8% – na skutek zgłoszenia
mailowego, 2% – listownego. W większości przypadków to klient inicjował podjęcie działań (67%).
Poniższy wykres przedstawia działania podejmowane w ramach interwencji (suma wyników przekracza
100% ponieważ jedna interwencja może obejmować kilka działań).

Interwencje podejmowano najczęściej na prośbę świadka (51%) oraz osoby doznającej przemocy
(27%). W 36% przypadków świadkiem zgłaszanej przemocy była osoba z rodziny. Interwencje

podjęto w celu zatrzymania przemocy psychicznej (85%), fizycznej (67%), ekonomicznej (20%),
zaniedbania (23%) oraz przemocy seksualnej (5%). Suma wyników przekracza 100%, ponieważ jedna
interwencja może dotyczyć kilku rodzajów przemocy.
Opracowanie Paweł Samselski – stażysta Stowarzyszenia „Niebieska Linia”
Serdecznie zapraszamy osoby, instytucje i organizacje, które pracują na rzecz pomocy
ofiarom przemocy w rodzinie, do przystąpienia do Ogólnopolskiego Porozumienia Osób,
Instytucji i Organizacji Pomagających Ofiarom Przemocy w Rodzinie „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”

