PROCEDURA „NIEBIESKIEJ KARTY”

Co to takiego ?
Narzędzie mające na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie i pomoc jej członkom.
Kiedy można ją rozpocząć?
Procedurę mogą uruchomić przedstawiciele instytucji w momencie podejrzenia, że w rodzinie może
dochodzić do przemocy. Taką informację specjaliści mogą otrzymać od:
Świadka przemocy

Osoby doznającej przemocy

Kiedy sami zauważą niepokojące sygnały podczas
kontaktu z rodziną

Jak to zrobić?
Procedurę może uruchomić przedstawiciel jednej z 5 instytucji/służb:
POMOCY
SPOŁECZNEJ

OCHRONY ZDROWIA
np. lekarz, pielęgniarka,
ratownik medyczny

OŚWIATY
POLICJA

np. pedagog, nauczyciel,
psycholog

CZŁONEK KOMISJI ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Kiedy przedstawiciel jednej z służby dowie się lub ma podejrzenie, że występuje przemoc, wypełnia specjalny
formularz „Niebieska Karta –A” i wręcza osobie doznającej przemocy formularz „Niebieskiej Karty – B” .

Co dzieje się dalej ?
Sprawa trafia do specjalistów, którzy będą pracować z rodziną.
Osoby te, po zapoznaniu się ze sprawą, zdecydują o dalszych krokach:

Jeśli w rodzinie dochodzi do przemocy
specjaliści będą pracować z rodziną w
ramach:
Zespołu Interdyscyplinarnego
Grupy Roboczej
Czym jest Zespół Interdyscyplinarny

Jeśli w rodzinie nie dochodzi
do przemocy:
Procedura Zostanie Zakończona
i

Grupa Robocza ?

Zespół Interdyscyplinarny to podmiot powołany na terenie każdej dzielnicy/gminy.
W jego skład wchodzą specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
Grupa robocza to osoby wybrane przez Zespół Interdyscyplinarny, które będą miały bezpośredni kontakt z
rodziną np. dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny, kurator, psycholog itp.

Osoba doznająca przemocy zostanie
zaproszona na spotkanie Grupy, aby w
oparciu o jej potrzeby wspólnie ustalić plan
dalszych działań. Podczas spotkania
zostanie wypełniony Formularz „Niebieskiej
Kart –C”

Jakie będą kolejne kroki?

Osoba stosująca przemoc zostanie wezwana
na rozmowę interwencyjną podczas której
dowie się o konieczności zaprzestania
stosowania przemocy. Podczas spotkania
zostanie wypełniony formularz „Niebieskiej
Karty –D”

Członkowie Grupy wskażą miejsca, w których
można uzyskać pomoc i wsparcie w celu
wprowadzenia zmian.

Co się będzie działo dalej?
Grupa robocza sprawdza
poprzez wizyty i rozmowy czy
przemoc w rodzinie ustała.

W razie potrzeby
modyfikuje plan pomocy
rodzinie.

W przypadku braku poprawy sytuacji
służby mogą uruchomić działania prawne
wobec osoby stosującej przemoc.

Powyższe działania trwają tak długo, aż przemoc ustanie / zostanie zatrzymana.

Kiedy przemoc ustanie……
WÓWCZAS SPECJALISCI KOŃCZĄ PRACĘ Z RODZINĄ
A PROCEDURA NIBIESKIEJ KARTY ZOSTAJE ZAKOŃCZONA.
ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE
UL. JANA PAWŁA II 52
TEL. 68 478 22 42

NUMERY TELEFONÓW
ZESPOŁ INTERDYSCYPLINARNY DS.
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W
RODZINIE w SULECHOWIE
Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie pracuje przez całą dobę
Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
(Fundacja Dzieci Niczyje)

68 478 22 42

800 120 002
116 111

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw
Dziecka (pn.-pt. 10-15)
Całodobowy telefon zaufania dla kobiet
doświadczających przemocy w rodzinie
Fundacja Centrum Praw Kobiet
Dla dzieci i nastolatków zaniedbanych,
seksualnie wykorzystywanych, których rodzice
piją - telefon Stowarzyszenia OPTA
(pn.-pt. 15-18)
Narkomania — Pomoc Rodzinie, Infolinia
Towarzystwa Rodzin i Przyjaciół Dzieci
Uzależnionych „Powrót z U”
Czynny codziennie pon.–pt. w godzinach 10.00–
20.00, soboty 10.00–19.00.
POMARAŃCZOWA Linia - system pomocy
rodzicom, których dzieci upijają się
Antydepresyjny Telefon Zaufania Centrum
ITAKA
(pon., czw. godz. 17-20)

22 621 35 37

Ogólnopolski Telefon Zaufania
„Uzależnienia behawioralne”

801 889 880

600 070717
22 27 61 72

800 120 359

800 140 068
22 654 40 41

ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE
PRZY OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W SULECHOWIE
UL. JANA PAWŁA II 52
TEL. 68 478 22 42

