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BIULETYN ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds.
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
STYCZEŃ 2022
Szanowni Państwo
Bardzo miło Nam powitać Państwa w Nowym Roku 2022.
Zakończyliśmy z sukcesem projekt „Niebieskie Abecadło”. Wystartowała strona internetowa Zespołu Interdyscyplinarnego – możecie ją znaleźć pod adresem
zi.mops.wroclaw.pl. Na stronie tej znajdują się wszystkie informacje dotyczące
przeciwdziałania przemocy - adresy instytucji wspierających ofiary, artykuły informujące o prawach osób dotkniętych przemocą, ale także ich rodzin, świadków
przemocy. Opisana została także procedura Niebieskie Karty. Z inicjowaniem procedury NK związane jest kolejne narzędzie edukacyjne, wytworzone w trakcie projektu, będące jego rezultatem – film instruktażowy pokazujący jak, w poprawny
sposób, wypełnić formularz A w procedurze NK. Film ten, wraz z innymi nakręconymi przez pracowników MOPS i Zespołu Interdyscyplinarnego przy okazji różnych
wydarzeń związanych z prewencją przemocy, znajduje się w zakładce FILMY. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia strony a także, jeśli zajdzie taka potrzeba,
skorzystania z filmu instruktażowego.
Na stronie znajduje się też informacja o adresie internetowym, na który pisać mogą
osoby mające zapytania odnośnie procedury NK, działań związanych z przemocą
w ich pracy zawodowej – czyli to Państwo, do których kierowany jest ten biuletyn,
mogą skorzystać z adresu zi@mops.wroclaw.pl.
Zakończył się projekt, ale nie zakończyliśmy działań wypracowanych w jego trakcie, informujemy, że skrzynka internetowa, strona internetowa a także biuletyn
funkcjonują już jako stałe elementy działań Zespołu Interdyscyplinarnego.
W styczniowym biuletynie poruszymy temat świadków przemocy. Nie przypadkowo
– informacja o międzynarodowym znaku POMÓŻ MI obiegła cały świat, jednak nadal wiele osób nie wie nic na ten temat, nie kojarzy tego znaku, nie wie po co się
go stosuje. Stąd też pracownicy wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego napisali scenariusz do filmu informacyjnego, który w prosty sposób opisuje znak POMÓŻ MI a także przypomina jak zachować się, gdy jest się świadkiem przemocy.
Film dostępny jest na stronie internetowej w zakładce FILMY. Zapraszamy do obejrzenia, a także do lektury styczniowego biuletynu.

Udanej lektury!!
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INFORMACJE DLA ŚWIADKÓW
PRZEMOCY
Chyba każdy z nas choć raz w życiu
był świadkiem przemocy – widział jak
rodzic krzyczy na ulicy na dziecko, lub
nawet wymierza „wychowawczego”
klapsa; bijące się dzieci; głośnej wymiany zdań pomiędzy osobami,
w których jedna była poszturchiwana.
Przykłady przejawów przemocy, którą
możemy napotkać na ulicy lub w
swoim otoczeniu jest bardzo dużo.
Zapewne niejednokrotnie w popłochu
zastanawialiśmy się co zrobić. Oto, na
początek, elementarz świadka przemocy.
10 kroków świadka przemocy:
















Usłysz.
Zobacz.
Reaguj.
Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że
jesteś gotowy pomóc.
Zaproponuj gotowość do działania w sytuacji eskalacji przemocy.
Zapoznaj się z możliwościami
udzielenia pomocy.
Poznaj adresy i dane kontaktowe do instytucji i organizacji
działających na rzecz rodzin
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Wskaż członkom rodziny nazwy, adresy i kontakt do instytucji i organizacji działających
na rzecz rodzin dotkniętych
przemocą w rodzinie.
Porozmawiaj z osobą, która
stosuje przemoc, powiedz jej,
że słyszysz i tego nie akceptujesz.
Zgłoś odpowiednim służbom.

JAK REAGOWAĆ?
Jeśli zdecydujesz się na reakcję –
skoncentruj się na osobie doświadczającej przemocy, a nie na sprawcy czy
sprawczyni. Spytaj się czego potrzebuje w tej sytuacji.
Możesz zaoferować wezwanie policji
czy też zaproponować inną pomoc w zależności od potrzeb osoby krzywdzonej.
Jeżeli jesteś bardziej odważny - możesz też porozmawiać z osobą stosującą przemoc, informując ją, że wiesz
o przemocy, i że przemoc jest przestępstwem.
Jeśli obawiasz się o swoje zdrowie
i życie, masz opór przed konfrontacją
z ofiarą i sprawcą zadzwoń na policję
i zgłoś przemoc. Zawiadom Ośrodek
Pomocy Społecznej lub zadzwoń na
Niebieską Linię. To ważne – gdyż brak
reakcji to zgoda na przemoc.
NIE BÓJ SIĘ REAGOWAĆ!!!!!!

JAK REAGOWAĆ GDY JESTEŚ
PRZEDSTAWICIELEM INSTYTUCJI ZDROWIA LUB OŚWIATY
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r.
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2021. poz. 1249)
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stanowi, iż osoby, które w związku
z wykonywaniem swoich obowiązków
służbowych lub zawodowych powzięły
podejrzenie o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, z użyciem
przemocy w rodzinie, niezwłocznie zawiadamiają o tym Policję lub prokuratora.
Ogół czynności podejmowanych i realizowanych
przez
przedstawicieli
ochrony
zdrowia
lub
oświaty,
w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie
określa procedura pod nazwą „Niebieskie Karty”. Została ona ustanowiona
rozporządzeniem
Rady
Ministrów
z dnia 13 września 2011 r. w sprawie
procedury
„Niebieskie
Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209, poz.
1245). Uzupełnianie Niebieskich Kart
jest elementem udzielanego świadczenia, w trakcie którego lekarz bądź
inny pracownik medyczny może dostrzec objawy świadczące o stosowaniu przemocy. Brak podejmowania
przez Państwa działań w ramach procedury „Niebieskie Karty” oznacza
utrzymanie się zagrożenia dla zdrowia
bądź życia pokrzywdzonych.

UWAGA NA DZIECI!!
O ile wsparcie i pomoc osobom dorosłym jest szeroko opisywana w biule-

tynach informacyjnych, o tyle sytuacja wsparcia i pomocy dzieciom jest
o wiele bardziej złożona. Dzieje się
tak dlatego, ze dziecko jest osobą zależną od dorosłego. Często uwaga
skierowana do rozzłoszczonego rodzica może uderzyć w dwójnasób
w dziecko. Jak zatem reagować?
Zanim opiszemy jak reagować należy
wyjaśnić kilka rzeczy.
Widok sfrustrowanego rodzica, który
siłą lub krzykiem próbuje wyegzekwować od dziecka posłuszeństwo, często
wywołuje skrajne emocje. Dzieci w histerii w miejscu publicznym i ich rodzice, często w nie mniejszej histerii,
bywają widoczni w miejskiej przestrzeni. Oczywiście nie tłumaczymy
przemocy – czyli często krzyków rodzica oraz rzucania się po podłodze
dziecka wyrywającego z rąk rodzica,
normą, do której przywykliśmy przez
lata – że dzieci są niegrzeczne i nic im
się nie stanie, gdy dostaną klapsa.
Stanie, a może i nie stanie. Nie o to
chodzi – chodzi o to, by zareagować
w sposób odpowiedni do sytuacji, aby
wywołać refleksję. Mowa tu oczywiście o sytuacjach życia codziennego,
na które możemy natknąć się w sklepie, podczas spaceru, na placu zabaw.
Jak zareagować, by uspokoić rodzica
bez szkody dla dziecka?
Na pewno trzeba zareagować empatycznie - podejść do rodzica i zapytać
czy nie potrzebuje pomocy, ewentualnie zagadać do dziecka z uśmiechem.
Nawiązanie pozytywnego kontaktu
zazwyczaj skutkuje zmianą nastawienia odbiorcy komunikatu. Można powiedzieć – Widzę, że jest Pan/Pani
zdenerwowana; Może pomóc?; Ojej
widzę, że ma Pan/Pani ciężkie siatki w
rękach i nie może Pani wziąć dziecka
za rękę. Takie i inne zagajenia przydadzą się do rozładowania stresu, nawiązania
kontaktu.
Pamiętajmy
o tym, ponieważ gdy zwrócimy się
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karcąco do rodzica, ewentualnie zwrócimy mu uwagę z negatywną oceną
zachowania rodzica/lub dziecka przemoc wobec dziecka może eskalować –
jeśli nie w naszej obecności, to w późniejszym czasie.

BĄDŹ UWAŻNY!!!

Wykonanie tego znaku jest proste:
Pokaż otwartą dłoń. Złóż dłoń w
pięść chowając kciuk do środka.
Zapraszamy do obejrzenia filmu o
międzynarodowym znaku POMÓŻ MI.
Jest on załączony na kanale YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=i73eK9zlXmI&t=7s

W dzisiejszym świecie nowinek technicznych, mediów społecznościowych
możliwa jest różnorodność przesyłu
informacji, a co z tym jest związane –
różnorodność form przekazu kierowanego do odbiorców. W ten nurt wpisuje się międzynarodowy znak POMÓŻ MI.

MIĘDZYNARODOWY ZNAK
POMÓŻ MI
Międzynarodowy znak „POMÓŻ MI”
jest dyskretnym sygnałem, który możemy wysłać do kogoś kogo znamy
lub całkowicie obcej nam osoby. Informuje on o tym, że jesteśmy ofiarą
przemocy. Znak ,,POMÓŻ MI” to wezwanie o pomoc, zrozumiałe na całym
świecie. Przełamuje on barierę językową, czy kulturową. Nie wymaga bliskiego kontaktu, może być pokazany
nawet przez okno czy w Internecie. To
prosty gest ręką, który ofiara przemocy może dyskretnie pokazać np.
kurierowi, sprzedawcy w sklepie czy
też podczas rozmowy video. Gdy zobaczysz ten znak niezwłocznie zadzwoń pod nr 112 i poinformuj, że
osoba w ten sposób poprosiła Cię
o pomoc.

PYTANIA I ODPOWIEDZI
Pytanie: Zostałam poinformowana, że wchodzi nowelizacja
Niebieskie Karty, a konkretnie
monitoring 1,5 roczny po zakończeniu. Czy to może znaczyć, że
kończymy kartę, a później jeszcze
nachodzimy,
przeprowadzamy
wizyty jeszcze przez 1,5 roku?
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Prace nad nowelizacją Ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie są
w toku. Na chwilę obecną zakończyły
się, prowadzone przez ustawodawcę,
konsultacje społeczne projektu nowelizacji. Projekt zakłada m.in., że ocena
sytuacji osób, wobec których podjęte
były działania w oparciu o procedurę
„Niebieskie Karty”, będzie poddawana
działaniom monitorującym prowadzonym przez grupę diagnostyczno-pomocową, przez okres 18 miesięcy po
zakończeniu procedury „Niebieskie
Karty”.
W obecnej chwili brak jest jednak
możliwości udzielenia jednoznacznej
odpowiedzi na zadane pytanie z uwagi
na fakt, że konsultowany projekt
Ustawy może nie być ostateczną wersją zakładanej nowelizacji.
Pytanie: Zapytanie dotyczy uruchamiania procedury NK, w której
sprawcą przemocy jest nieletni
(10 lat), osobą doznającą przemocy: matka, a świadkami zdarzenia
pracownicy
placówki
oświatowej.
Dziecko na terenie szkoły prezentuje
agresywne
zachowania.
W trakcie ataku złości niszczy
mienie szkoły i kieruje agresywne
zachowania względem matki oraz
innych osób dorosłych. Zachowania te cechuje agresja słowna
oraz fizyczna. Matka sprawia wrażenie bezsilnej i niewydolnej wychowawczo. Nie potrafi powstrzymać agresywnego zachowania
dziecka.
Proszę o odpowiedź czy w takiej
sytuacji oprócz powiadomienia
Sądu Rodzinnego zasadne jest
uruchomienie procedury „Niebie-

skie Karty”? Czy szkoła może uzupełnić formularz „Niebieska Karta
– A” bez wiedzy i przyzwolenia
matki?
Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dotyczącym zapytania o to, czy można
realizować
procedurę
„Niebieskie
Karty” w stosunku do osoby małoletniej podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie wobec najbliższych
członków rodziny np. rodziców, dziadków, rodzeństwa, informuję, że projektodawca rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w
sprawie procedury „Niebieskie Karty”
oraz wzorów formularzy „Niebieska
Karta” (Dz.U. Nr 209, poz. 1245) nie
uregulował kwestii realizacji procedury „Niebieskie Karty” w stosunku do
osób małoletnich będących podejrzanymi o stosowanie przemocy w rodzinie wobec swoich najbliższych. Jednakże, Ministerstwo stoi na stanowisku, że procedura „Niebieskie Karty”
nie powinna być stosowana wobec
osób małoletnich podejrzanych o stosowanie przemocy w rodzinie, gdyż
zgodnie z prawodawstwem polskim
osoby do 18-go roku życia pozostają
prawnie pod opieką swoich rodziców/opiekunów. W sytuacji wystąpienia
problemów
wychowawczych
z dzieckiem, w tym również występowania zachowań agresywnych w stosunku do swoich rodziców/opiekunów
istnieje w pierwszej kolejności konieczność objęcia dziecka pomocą
psychologiczną, pedagogiczną, terapeutyczną. Jeżeli pomimo podjętych
prób udzielenia pomocy dziecku rodzice/opiekunowie nadal nie mogą
poradzić sobie z jego zachowaniem to
należy powiadomić o tym fakcie Sąd
Rodzinny, który to w konsekwencji
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zdecyduje o dalszym losie dziecka.
Procedura „Niebieskie Karty”, nie
przewiduje
prowadzenia
pracy
z osobą małoletnią, będącą sprawcą
przemocy w rodzinie. Do realizacji
procedury z dzieckiem – sprawcą
przemocy w rodzinie nie jest również
przystosowany druk formularza „Niebieska Karta – D”. Reasumując, Ministerstwo stoi na stanowisku, że wobec
osoby małoletniej podejrzanej o stosowanie przemocy w rodzinie nie
wszczyna się procedury „Niebieskie
Karty”.
Rozwiązania stosowane przez wrocławski Zespół Interdyscyplinarny w
opisywanych przez Panią sytuacjach
to:
- na podstawie art. 572 § 2 kodeksu
postepowania cywilnego zawiadomienie właściwego Sądu Rodzinnego
o sytuacji dziecka o zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z
urzędu (sytuacje opisane w powyższym przypadku jest takim zdarzeniem),
- przesłanie prośby o monitoring sytuacji małoletniego do Sekcji ds. Nieletnich właściwego Komisariatu Policji,
- przesłanie prośby do właściwego Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
o objęcie rodziny działaniami zgodnymi z kompetencjami w zakresie pokonania trudnej sytuacji rodzinnej
i występujących istotnych problemów
wychowawczych.
Ponadto, zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa należy podjąć działania
mające na celu udzielenie dziecku pomocy psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej. Należy również

zobowiązać matkę do podjęcia dalszych działań w zakresie diagnostyki
zachowań dziecka i wskazać możliwe
instytucje i organizacje pomagające w
takich sytuacjach.

