
INFORMATOR OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ

OPS - I

- Pani Iwono, w październikowym wydaniu 
Informatora Samorządowego zamieściliśmy 
rozmowę z Panią dotyczącą przemocy w 
rodzinie. Temat zainteresował Czytelników 
naszego Informatora, dlatego chcemy, aby 
o działaniach dotyczących przeciwdziałaniu 
przemocy powiedzieć więcej.  W naszej po-
przedniej rozmowie mówiła Pani o Niebieskiej 
Karcie. Czym jest Niebieska Karta?

- Niebieska Karta to procedura, którą podej-
muje się w przypadku podejrzenia, że w rodzinie 
występuje przemoc. Procedura jest 
ogółem czynności i działań, które mają 
na celu ustanie przemocy w rodzinie.  
Co ważne, rozpoczęcie procedury Nie-
bieskiej Karty  nie wymaga zgody osoby 
dotkniętej przemocą w rodzinie.  

- Na czym polega procedura Niebie-
skiej Karty?

- W przypadku  uzasadnionego po-
dejrzenia zaistnienia przemocy w rodzi-
nie przedstawiciele pomocy społecznej, 
policji, Gminnej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, oświaty, 
ochrony zdrowia mają  ustawowy obo-
wiązek wszcząć procedurę „Niebieskiej 
Karty”, poprzez  wypełnienie formu-
larza „Niebieskiej Karty A” . Następnie 
formularz ten jest przekazywany do 
przewodniczącego zespołu interdy-
scyplinarnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie. Przewodniczący 
w ciągu 3 dni powołuje grupę roboczą, 
która ma za zadanie podjęcie szeregu 
różnych działań w kierunku zaprzestania 
zachowań przemocowych w rodzinie.

W skład grupy roboczej obowiąz-
kowo wchodzą przedstawiciele OPS-u, 
policji, oświaty, ochrony zdrowia, GKRPA. 
W naszej Gminie w skład grupy wchodzi także 
terapeuta. Grupa robocza diagnozuje problem 
przemocy w rodzinie, opracowuje indywidualne 
plany pomocy, organizuje spotkania z osobami 
dotkniętymi przemocą w rodzinie i osobami sto-
sującymi przemoc w rodzinie; wskazuje możliwe 
formy pomocy i wsparcia, przekazuje informacje 
o konsekwencjach prawnych stosowania prze-
mocy, motywuje osoby stosujące przemoc do 
udziału w programach korekcyjno-edukacyj-
nych, a osoby nadużywające alkohol lub inne 
substancje psychoaktywne, do podjęcia terapii.

W niektórych przypadkach kieruje wnioski o 
wgląd w sytuację rodziny do Sądu Rejonowego 
- Wydział Rodzinny i Nieletnich,  do Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych o podjęcie działań w kierunku leczenia 
odwykowego oraz  do prokuratury o wszczęcie 
postępowania, w związku z podejrzeniem sto-
sowania przemocy w rodzinie.

Praca grupy  roboczej oparta jest na ścisłej 
współpracy jej członków. Najważniejszym jej 
celem jest przekonanie członków rodziny do-
tkniętej przemocą, że warto jest podejmować 
działania w kierunku rozwiązania problemu 
przemocy. Grupa robocza wskazuje, jak można 
tego dokonać. Nie wyobrażam sobie dobrej 

pracy grupy roboczej, która nie byłaby oparta 
na współpracy z członkami rodziny, w której 
występuje przemoc.  Tak jak już wspominałam 
w poprzednim wywiadzie, osoby doznające 
przemocy są zapraszane na spotkania grupy 
roboczej, a stosujące przemoc -wzywane. W 
momencie kiedy w rodzinie zostaną  zrealizo-
wane indywidualne plany pomocy oraz przemoc 
ustanie, procedurę „Niebieskiej Karty”  można 
zamknąć. O zamknięciu procedury muszą zde-
cydować wszyscy członkowie grupy roboczej, 

nie może to być decyzja jednoosobowa. Jeżeli 
grupa robocza decyduje się na zamknięcie 
procedury – przewodniczący zespołu ją zamyka.

Zdarza się także, że  procedura „Niebieskiej 
Karty” jest wszczynana  w sposób nieuzasad-
niony  np. gdy w rodzinie występuje poważny  
konflikt  małżeński,  a nie problem przemocy.  
W takich przypadkach grupa robocza rozstrzy-
ga o braku zasadności podejmowania działań. 
Dlatego ponownie apeluję, aby nie bać się 
zgłaszania, jeśli wydaje nam się, że w rodzinie 
występuje problem przemocy. Po to w grupie 
roboczej powoływani są specjaliści, aby ocenić 
czy procedura „Niebieskiej Karty” jest zasadna. 
Jeśli nie będzie, grupa taką procedurę zamknie 
bez żadnych konsekwencji dla rodziny. Każde 
działanie grupy roboczej jest dokumentowane.

- Kto zakłada Niebieską Kartę?
- W naszej gminie „Niebieską Kartę” może 

założyć przedstawiciel  OPS-u, policji, GKRPA, 
szkół, przedszkola, ośrodka zdrowia, Poradni 
Terapii Uzależnień.  A z prośbą o założenie 
„Niebieskiej Karty” może zgłosić się każdy, kto 
doświadcza przemocy, jest świadkiem przemocy 
lub podejrzewa występowanie przemocy w ro-
dzinie. Wystarczy zgłosić się do wybranej przez 
siebie ww. instytucji i poprosić  o interwencję  

w tej sprawie. Dziś do wywiadu  pozwoliłam 
sobie dołączyć  ulotki, w której każdy znajdzie 
podstawowe informacje, jak i gdzie reagować, 
do kogo  w naszej Gminie należy się zgłosić. 

- A co nowego dzieje się w naszej Gminie, je-
śli chodzi o  system przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie  w środowisku lokalnym?

- W naszej Gminie w dniu 21.04.2016 r.  Rada 
Miejska w Międzyzdrojach przyjęła do realizacji  
Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie 

na lata 2016-2022. Zgodnie z ustawą  
z dnia 29 lipca 2005r o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie gmina ma obo-
wiązek opracowania i realizacji takiego 
programu, prowadzenia poradnictwa i 
interwencji w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie, w szczególności 
poprzez działania edukacyjne, służące 
wzmocnieniu opiekuńczych i wycho-
wawczych kompetencji rodziców w ro-
dzinach zagrożonych przemocą, zapew-
nienia osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie miejsc w ośrodkach wsparcia, 
tworzenia zespołów interdyscyplinar-
nych. 

- Jakie są główne cele nowego 
programu?

- Główne cele to: zmniejszenie skali 
zjawiska przemocy w rodzinie na tere-
nie Gminy Międzyzdroje, zwiększenie 
skuteczności pomocy i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie, zwiększenie 
skuteczności działań interwencyjnych 
wobec osób stosujących przemoc  
w rodzinie.

- Przeciwdziałanie przemocy to nie 
tylko programy i procedury. Powiedz-
my na koniec naszej rozmowy o tym, 

co każdy z nas może zrobić w przypadku bycia 
świadkiem przemocy?

- Nie bójmy się reagować. Wzywajmy policję, 
dzwońmy do osób, które zajmują się problemem 
przemocy w rodzinie, aby porozmawiać na ten 
temat. Każde zgłoszenie, nawet anonimowe jest 
przyjmowane i sprawdzane. Pamiętajmy, być 
może nasza  interwencja uratuje komuś zdro-
wie, życie, a może sprawi, że dzięki procedurze 
„Niebieskiej Karty”  w rodzinie zaczną się pozy-
tywne zmiany, bo przecież na tym nam zależy  
by chronić, umacniać, spajać  i naprawiać to, co 
niedoskonałe.  Chciałabym by społeczeństwo 
dało się przekonać, że zgłoszenie przemocy  
w rodzinie jest wyciągnięciem pomocnej dłoni 
w kierunku rodziny, a nie złośliwym i wścibskim 
działaniem, które ma ją upokorzyć i napięt-
nować.  Nie bójmy się sprzeciwiać  zjawisku 
przemocy w rodzinie. Nie akceptujmy tego, co 
niszczy i krzywdzi. Jeśli będzie nam przyświecała 
zasada, że występujemy nie przeciwko rodzinie, 
lecz przemocy w niej, prościej nam będzie wziąć 
telefon i interweniować. Jestem przekonana, że 
brak akceptacji społecznej zjawiska przemocy, 
sprawi, że w przyszłości jego skala będzie zde-
cydowanie mniejsza.

Rozmawiała Joanna Ścigała 

PRZEMOCY MÓWIMY – NIE!
Rozmowa z Iwoną Skórkowską pracownikiem OPS w Międzyzdrojach, specjalistą pracy socjalnej, przewodniczącą  Zespołu Interdyscyplinarnego 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Międzyzdrojach. 
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Przemoc w rodzinie: to wszystkie jednorazowe lub powtarzaj¹ce siê 

umyœlne dzia³ania lub zaniechanie naruszaj¹ce prawa lub dobra osobiste 

cz³onków  rodziny , a tak¿e innych osób wspólnie zamieszkuj¹cych lub 

gospodaruj¹cych, w szczególnoœci nara¿aj¹ce te osoby na niebezpieczeñstwo

 utraty zdrowia,naruszaj¹ce ich godnoœæ, nietykalnoœæ cielesn¹, wolnoœæ,

 w tym seksualn¹, powoduj¹ce szkody na ich zdrowiu psychicznym lub

 fizycznym, a tak¿e wywo³uj¹ce  cierpienia, krzywdy moralne u osób,

 dotkniêtych przemoc¹

Przemoc jest:

1.INTENCJONALNA ( tzn. przemoc jest zamierzonym dzia³aniem cz³owieka

 i ma na celu kontrolowanie i podporz¹dkowanie osoby doznaj¹cej przemoc)

2.SI£Y S¥ NIEZRÓWNANE ( w relacji jedna ze stron ma przewagê nad drug¹;

 ofiara jest s³absza, sprawca jest silniejszy)

3.NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE (sprawca wykorzystuje swoj¹

 przewagê i narusza podstawowe prawa ofiary)

4.POWODUJE CIERPIENIE I BÓL (u osoby doznaj¹cej przemoc, zdarza siê,

 ¿e jej ¿ycie i zdrowie s¹ zagro¿one)

Rodzaje przemocy:

1. FIZYCZNA ( np. popychanie, szarpanie, bicie, policzkowanie)

2. PSYCHICZNA (poni¿anie, wyœmiewanie, zawstydzanie, gro¿enie, wyzywanie,

 kontrolowanie)

3.SEKSUALNA (np. zmuszanie do wspó³¿ycia lub innych zachowañ seksualnych)

4.EKONOMICZNA (np. zabieranie pieniêdzy, nie ³o¿enie na utrzymanie,

 uniemo¿liwianie podjêcia pracy zarobkowej, niezaspokajanie podstawowych,

 materialnych potrzeb rodzin)

5.ZANIEDBANIE - naruszenie obowi¹zku do opieki ze strony osób bliskich 

 (np. pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie)

PAMIÊTAJ !

JEŒLI DOZNAJESZ PRZEMOCY W RODZINIE:

- w sytuacjach zagro¿enia ¿ycia i zdrowia wezwij policjê (nr telefonu 999,112)

- mów otwarcie, ¿e doznajesz przemocy:  nazywaj rzeczy po imieniu, 

nie broñ sprawcy,mówi¹c, ¿e awantura w domu jest z Twojej winy

- ¿¹daj wszczêcia procedury „Niebieskiej Karty” przez jedn¹ z instytucji ww.

- masz prawo do z³o¿enia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o 

pope³nieniu przestêpstwa przez osobê, która krzywdzi Ciebie i Twoj¹ rodzinê

- zg³oœ siê do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miêdzyzdrojach, aby porozmawiaæ

 i uzyskaæ kompleksow¹ pomoc. 

JEŒLI JESTEŒ ŒWIADKIEM PRZEMOCY W RODZINIE:  

NIE B¥D� OBOJÊTNY ! REAGUJ!

- jeœli jesteœ œwiadkiem awantury, sytuacji, w której zagro¿one jest ¿ycie lub 

zdrowie innych natychmiast wzywaj Policjê (Tel. 997, 112).

- jeœli wiesz, ¿e ktoœ jest krzywdzony w rodzinie powiadom s³u¿by, zajmuj¹ce 

siê przeciwdzia³aniem przemocy w rodzinie 

- masz w¹tpliwoœci przyjdŸ do Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miêdzyzdrojach 

i porozmawiaj. 

NIE ZGADZAJMY SIÊ NA STOSOWANIE PRZEMOCY W RODZINIE

POWIEDZMY PRZEMOCY WYRA�NE NIE

"Przemoc jest orê¿em ludzi s³abych" Isaac Asimov 

Cykle przemocy:

1.Faza narastania napiêcia ( pojawia siê co raz wiêcej sytuacji konfliktowych

 oraz wyczuwalny wzrost napiêcia  u osoby stosuj¹cej przemoc:  jest dra¿liwy, 

ka¿dy drobiazg wyprowadza go z równowagi, jest ci¹gle spiêty i poirytowany, 

swoje emocje wy³adowuje na osobie bliskiej: mo¿e j¹ poni¿aæ, krytykowaæ; 

sprawia wra¿enie, jakby nie panowa³ nad swoim gniewem;  ka¿dy szczegó³ jest 

dobrym pretekstem do wszczêcia konfliktu i awantury; energia ofiary 

skoncentrowana jest na wszystkich mo¿liwych dzia³aniach, które pozwol¹ jej 

unikn¹æ kolejnej awantury)

2.Faza ostrej przemocy  ( sprawca staje siê gwa³towny, wpada w furiê; 

zachowanie jego staje siê nieprzewidywalne;  dochodzi do eksplozji zachowañ 

agresywnych, które mog¹ objawiaæ siê biciem, kopaniem, gro¿eniem  broni¹, 

duszeniem; mo¿na zaobserwowaæ równie¿ silne natê¿enie agresji s³ownej; 

mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ¿ycie i zdrowie ofiary staje siê powa¿nie zagro¿one)

3.Faza miesi¹ca miodowego (sprawca przeprasza, czuje skruchê, zaczyna 

zachowywaæ siê tak jak ofiara sobie tego ¿yczy, jednak faza miodowego 

miesi¹ca mija i znowu pojawia siê faza narastania napiêcia, przez co dochodzi 

do zamkniêcia siê cyklu przemocy. 

Cykle takie mog¹ trwaæ przez wiele lat, przy czym zwykle skracaj¹ siê 

fazy "miodowego miesi¹ca", wyd³u¿aj¹ i bardziej dramatycznie przebiegaj¹ fazy 

narastania napiêcia i gwa³townej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego 

miesi¹ca zanika ca³kowicie i pozostaj¹ tylko dwie fazy.

Uwaga !

Tylko i wy³¹cznie osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za 

swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!

Pamiêtaj !

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTÊPSTWEM. PRAWO ZABRANIA 

STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA SWOICH BLISKICH !!

Podejmowanie interwencji w œrodowisku wobec rodziny  dotkniêtej przemoc¹ 

odbywa siê w oparciu o procedurê „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby 

doznaj¹cej przemocy w rodzinie. 

Do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” zobowi¹zane s¹ na terenie gminy 

Miêdzyzdroje nastêpuj¹ce s³u¿by i instytucje:

1. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Ks. Pomorskich 8, 

72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280311; /91/3281053

2. Komisariat Policji ul. Mickiewicza 14 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3825335

3. Szko³a Podstawowa Nr 1 ul. Leœna 17 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3280611

4. Szko³a Podstawowa Nr 2 ul. Jod³owa 3 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3232 4106

5. Gimnazjum Nr 1 ul. Kolejowa 33 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280344

6. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Myœliwska 13 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280362

7. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miêdzyzdrojach 

ul. Ks. Pomorskich 8 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3281053

8. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Partner Med.” ul. Gryfa Pomorskiego

 23-25 72-500 Miêdzyzdroje Tel:/91/3280179

9. Poradnia Terapii Uzale¿nieñ w Miêdzyzdrojach ul. Ks. Pomorskich 8, 

72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3278368

 Procedura „Niebieskiej Karty” jest oparta na wspólnym i profesjonalnym

 dzia³aniu ww. s³u¿b i instytucji i ma na celu: 

- rozpoznawanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie

- udzielenie  wszechstronnej pomocy osobom doznaj¹cym przemocy, 
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sprawia wra¿enie, jakby nie panowa³ nad swoim gniewem;  ka¿dy szczegó³ jest 

dobrym pretekstem do wszczêcia konfliktu i awantury; energia ofiary 
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agresywnych, które mog¹ objawiaæ siê biciem, kopaniem, gro¿eniem  broni¹, 

duszeniem; mo¿na zaobserwowaæ równie¿ silne natê¿enie agresji s³ownej; 

mo¿e siê zdarzyæ, ¿e ¿ycie i zdrowie ofiary staje siê powa¿nie zagro¿one)

3.Faza miesi¹ca miodowego (sprawca przeprasza, czuje skruchê, zaczyna 

zachowywaæ siê tak jak ofiara sobie tego ¿yczy, jednak faza miodowego 

miesi¹ca mija i znowu pojawia siê faza narastania napiêcia, przez co dochodzi 

do zamkniêcia siê cyklu przemocy. 

Cykle takie mog¹ trwaæ przez wiele lat, przy czym zwykle skracaj¹ siê 

fazy "miodowego miesi¹ca", wyd³u¿aj¹ i bardziej dramatycznie przebiegaj¹ fazy 

narastania napiêcia i gwa³townej przemocy. Po pewnym czasie faza miodowego 

miesi¹ca zanika ca³kowicie i pozostaj¹ tylko dwie fazy.

Uwaga !

Tylko i wy³¹cznie osoba, która stosuje przemoc jest odpowiedzialna za 

swoje zachowanie. Nic nie usprawiedliwia stosowania przemocy!

Pamiêtaj !

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTÊPSTWEM. PRAWO ZABRANIA 

STOSOWANIA PRZEMOCY I KRZYWDZENIA SWOICH BLISKICH !!

Podejmowanie interwencji w œrodowisku wobec rodziny  dotkniêtej przemoc¹ 

odbywa siê w oparciu o procedurê „Niebieskiej Karty” i nie wymaga zgody osoby 

doznaj¹cej przemocy w rodzinie. 

Do realizacji procedury „Niebieskiej Karty” zobowi¹zane s¹ na terenie gminy 

Miêdzyzdroje nastêpuj¹ce s³u¿by i instytucje:

1. Oœrodek Pomocy Spo³ecznej ul. Ks. Pomorskich 8, 

72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280311; /91/3281053

2. Komisariat Policji ul. Mickiewicza 14 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3825335

3. Szko³a Podstawowa Nr 1 ul. Leœna 17 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3280611

4. Szko³a Podstawowa Nr 2 ul. Jod³owa 3 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3232 4106

5. Gimnazjum Nr 1 ul. Kolejowa 33 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280344

6. Przedszkole Miejskie nr 1 ul. Myœliwska 13 72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3280362

7. Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych w Miêdzyzdrojach 

ul. Ks. Pomorskich 8 72-500 Miêdzyzdroje Tel./91/3281053

8. Niepubliczny Zak³ad Opieki Zdrowotnej „Partner Med.” ul. Gryfa Pomorskiego

 23-25 72-500 Miêdzyzdroje Tel:/91/3280179

9. Poradnia Terapii Uzale¿nieñ w Miêdzyzdrojach ul. Ks. Pomorskich 8, 

72-500 Miêdzyzdroje Tel. /91/3278368

 Procedura „Niebieskiej Karty” jest oparta na wspólnym i profesjonalnym

 dzia³aniu ww. s³u¿b i instytucji i ma na celu: 

- rozpoznawanie i zatrzymanie przemocy w rodzinie

- udzielenie  wszechstronnej pomocy osobom doznaj¹cym przemocy, 

w zale¿noœci od ich potrzeb (np. pomocy psychologicznej, terapeutycznej, 

materialnej, socjalnej, schronienia)

- podjêcie dzia³añ interwencyjnych wobec sprawcy
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