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LEPIEJ DMUCHAĆ NA ZIMNE

Przemoc w rodzinie jest przestępstwem! 
Szukając pomocy - możesz zatrzymać przemoc! 



Czas epidemii - czas wyzwań

Okres epidemii Covid 19 znacząco wpłynął na realizację za-
dań pomocy społecznej w powiecie krotoszyńskim. Ogra-

niczenia związane z  sytuacją epidemiologiczną działają nie-
korzystnie na procesy zmian klientów naszych usług. Izolacja 
mieszkańców domów pomocy społecznej niekorzystnie wpły-

wa na ich funkcjonowanie i zdrowie. Zamknięcie dziennych form rozwoju ak-
tywności społecznej i rehabilitacji spowoduje regres w procesie zdrowienia. Brak 
dostępu do terapii to kolejny proces dezorganizujący system wsparcia. Poczucie 
lęku, bezradności, osamotnienia wywołują sytuacje stresowe nie tylko u klien-
tów pomocy społecznej, ale również niepokój u pracowników. Rok 2020 to czas 
samotności w  maseczkach, przyłbicach, rękawiczkach gumowych, z  dłońmi 
pełnymi środków dezynfekcyjnych i obawami o życie swoje, bliskich i klientów. 
To również brak spotkań, sesji terapeutycznych, szkoleń, warsztatów, happenin-
gów, przeglądu twórczości artystycznej seniorów, dni rodzicielstwa zastępcze-
go i wreszcie uroczystych obchodów święta pracowników pomocy społecznej. 
Mimo tylu ograniczeń i możliwości, przekazujemy informacje o innych projek-
tach. Kolejne wydanie Biuletynu koncentrujemy głównie na artykułach związa-
nych z realizacją projektu – Lepiej dmuchać na zimne – dotyczącego problemu 
przemocy w rodzinie. To był najtrudniejszy czas na wsparcie naszych klientów, 
na współpracę interdyscyplinarną, na normalność. Wierzę, że następne nasze 
wspólne inicjatywy odbędą się z udziałem wszystkich zainteresowanych odbior-
ców. ■

    W Nowym Roku 2021 życzę zdrowia. 
              Andrzej Piotrowski
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Krotoszynie – Ze-

spół Interwencji Kryzysowej od 1 
maja 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. 
w  ramach Programu Osłonowego 
Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w  Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie realizuje projekt zaty-
tułowany Lepiej dmuchać na zimne. 
Priorytetem tegorocznej edycji Pro-
gramu jest rozwój działań profilak-
tycznych mających na celu podnie-
sienie świadomości społecznej na 
temat zjawiska przemocy w rodzinie 
na terenie powiatu krotoszyńskiego. 

W  ramach Programu Osłonowego 
prowadzone są następujące działa-
nia:

1. Prowadzenie badań, czyli dia-
gnoza środowisk zagrożonych 
przemocą w  rodzinie na terenie 
powiatu krotoszyńskiego oraz 
osób umieszczonych w  Specja-
listycznym Ośrodku Wsparcia 
dla Ofiar Przemocy w  Rodzinie 
w Zdunach. Badania mają  okre-
ślić „grupę ryzyka”, która objęta 
jest procedurą Niebieskiej Karty 
oraz postępowaniem z  art. 207 
k.k. Diagnoza realizowana jest 
we współpracy z  lokalnymi Ze-
społami Interdyscyplinarnymi 
oraz Komendą Powiatową Policji 
w Krotoszynie. 

2. Utworzenie Mobilnego Centrum 
Kompetencji, którego głównym 
atutem jest doświadczenie i  spe-
cjalistyczna wiedza w  zakresie 
kompleksowej pomocy dla osób 

i  rodzin dotkniętych i  zagrożo-
nych zjawiskiem przemocy w ro-
dzinie. W  zakres działań Cen-
trum  wchodzi organizowanie 
konsultacji, pogadanek, spotkań 
superwizyjnych dla realizatorów 
zadań z  zakresu przeciwdziała-
nia przemocy w  rodzinie, człon-
ków zespołów interdyscyplinar-
nych i  grup roboczych. Celem 
jest wspólne wypracowanie przez 
służby pomocowe indywidual-
nych planów pracy i przedstawie-
nie różnych perspektyw wyjścia 
z  sytuacji trudnych. Powyższe 
spotkania mają poprawić jakość, 
efektywność i  skuteczność pra-
cy z  rodziną. W  ramach MCK 
organizowane są również  spo-
tkania indywidualne i  grupowe, 
których zadaniem jest opracowy-
wanie planów pomocy i  wymia-
na doświadczeń przy wsparciu 
merytorycznym psychologa, pe-
dagoga i  pracownika socjalnego. 
Mobilne Centrum Kompetencji 
funkcjonuje w  godzinach 7:00-
15:00 od poniedziałku do piątku; 
bezpłatne konsultacje odbywają 
się w  Ośrodku Interwencji Kry-
zysowej w  Krotoszynie. Świad-
czona jest również całodobowa 
merytoryczna pomoc telefonicz-
na specjalisty do spraw przeciw-
działania przemocy dla członków 
zespołów interdyscyplinarnych 
i grup roboczych. 

3. Jednym z  wielu działań realizo-
wanego projektu jest utworzenie 
dla osób doznających przemocy 
w  rodzinie i  zagrożonych zjawi-

skiem przemocy spotkań gru-
py wsparcia, które odbywają się 
w  każdy wtorek w  godzinach od 
15:00 do 17:00. Zajęcia prowa-
dzone są przez Certyfikowanego 
Specjalistę w  Zakresie Pomocy 
Ofiarom Przemocy w  Rodzinie. 
Wsłuchując się w  potrzeby ko-
biet korzystających z  wymienio-
nych spotkań prowadzone będą 
również warsztaty umiejętności 
wychowawczych zatytułowane: 
Wychowanie bez klapsa, które 
służyć mają propagowaniu pra-
widłowych postaw rodzicielskich, 
a jednocześnie zapobieganiu oraz 
powielaniu złych wzorców rodzi-
cielskich i środowiskowych. 

4. W  listopadzie i  grudniu bieżą-
cego roku zaplanowane zostały 
również warsztaty dla ogniwa 
patrolowo-interwencyjnego KPP 
w  Krotoszynie oraz spotkania 
szkoleniowe dla pracowników 
Ośrodków Pomocy Społecznej 
oraz PCPR, głównie asystentów 
rodziny oraz koordynatorów pie-
czy zastępczej. 

5. Poszerzona została również oferta 
pomocy specjalistycznej dla osób 
doznających i zagrożonych zjawi-
skiem przemocy w  rodzinie po-
przez uruchomienie cyklicznych 
dyżurów specjalistów, między 
innymi radcy prawnego, który 
świadczy pomoc z zakresu prawa 
rodzinnego, cywilnego i karnego. 
Dodatkowo świadczona jest rów-
nież pomoc psychologiczna dla 
osób znajdujących się w kryzysie 
i nie mających możliwości lub nie 

Lepiej dmuchać na zimne

Priorytetem tegorocznej edycji Programu jest rozwój działań profilaktycznych mają-
cych na celu podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w ro-
dzinie na terenie powiatu krotoszyńskiego. 

Katarzyna Durczewska
Pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie
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chcących korzystać z  konsultacji 
osobistych. Możliwymi formami 
komunikacji są wiadomości elek-
troniczne przekazywane za po-
mocą poczty e-mail oraz komuni-
katora Messenger, WhatsApp.

6. Jednocześnie w  ramach Progra-
mu Osłonowego Lepiej dmuchać 
na zimnie ogłoszony został kon-
kurs, który adresowany jest do 
uczniów szkół podstawowych. 
Zadaniem konkursu jest nagranie 
filmu, spotu, który będzie wyra-
zem protestu i  sprzeciwu wobec 
przemocy w rodzinie.

W  związku z  zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną w  naszym kra-
ju zakres działań uwzględnionych 
w  Projekcie Osłonowym uległ mo-
dyfikacji. Nie odbędzie się plano-
wana na listopad konferencja pod 
hasłem: Lepiej dmuchać na zimne, 
która jest formą podsumowania 

przedsięwzięć projektu. Również 
nie doszły do skutku zaplanowane 
konsultacje dla rad pedagogicznych, 
których celem było zwiększenie 
świadomości społecznej dotyczą-
cej zagrożeń płynących z przemocy 
oraz poszerzenie wiedzy na temat 
skutków przemocy. W  zamian dla 
pracowników oświaty, instytucji 
i  służb pomocowych przygotowany 
został zestaw informacyjny służący 
usprawnianiu wykonywanych dzia-
łań interwencyjnych w  środowisku 
lokalnym, w  którym istnieje po-
dejrzenie występowania przemocy. 
Wersja drukowana trafi do wszyst-
kich służb powiatu krotoszyńskie-
go, natomiast wersja elektroniczna 
zostanie umieszczona na profilu 
Facebook Specjalistycznego Ośrod-
ka Wsparcia dla Ofiar Przemocy 
w  Zdunach, Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Krotoszynie 

oraz największego w Polsce portalu 
ratownictwa medycznego – Ratow-
nictwo Medyczne – łączy nas wielka 
pasja.

Główne działania realizowanego 
projektu Lepiej dmuchać na zimne 
skoncentrowane zostały na tworze-
niu i rozwijaniu spójnego i wielopo-
ziomowego systemu zapobiegania 
i  zwalczania przemocy w  rodzinie, 
upowszechnianiu informacji doty-
czących tego zjawiska oraz możli-
wości uzyskania stosownej pomocy 
i  wsparcia w  sytuacjach uwikłania 
w  przemoc. Podstawę programu 
stanowi podejście interdyscypli-
narne, zgodnie z  którym wszelkie 
działania na rzecz pomocy rodzinie 
powinny być planowane i wdrażane 
przez specjalistów z  różnych dzie-
dzin, będących przedstawicielami 
różnych instytucji pomocowych 
i organizacji.■

Charakterystyka lokalnego środowiska 
występowania przemocy w rodzinie
(na podstawie analizy Niebieskich kart 
sporządzonych w latach 2017-2019
w powiecie krotoszyńskim)

Wdrażając jakiekolwiek działania pomocowe mające doprowadzić do rozwiązania kluc-
zowych problemów społecznych należy wcześniej dokonać rzetelnego rozpoznania skali 
problemu, zbadać postawy, potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności.

Łukasz Wygralak
Psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej 

PCPR w Krotoszynie

Ustawa o  przeciwdziałaniu prze-
mocy w  rodzinie nałożyła na 

samorządy obowiązek opracowania 
i  realizacji programu dążącego do 
zmniejszenia skali zjawiska przemo-
cy w rodzinie oraz zwiększenia sku-
teczności udzielanej pomocy osobom 
jej doświadczającym. Podejmowanie 
działań wynikających z  takiego pro-
gramu powinno być poprzedzone 
odpowiednią diagnozą problemu, 
pokazującą jego specyfikę na danym 
terenie. Diagnoza kluczowych aspek-
tów problemu stanowi więc punkt 

wyjścia i  podstawę do planowania 
i podejmowania dalszych działań po-
mocowych, znacząco wpływając na 
ich efektywność. 

W 2015 i 2016 roku w ramach kolej-
nych edycji Programu Osłonowego: 
Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzi-
nie oraz na potrzeby tworzenia Powia-
towego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy na lata 2016-2021 powiat 
krotoszyński zrealizował dwa pro-
jekty badawcze dotyczące problema-

tyki przemocy. Celem badania była 
ocena postaw i znajomość problemu 
przemocy wśród lokalnego społe-
czeństwa. Diagnozowano między 
innymi wiedzę na temat przemocy, 
jej przyczyn, powszechności wystę-
powania, stereotypów z  nią związa-
nych, subiektywnych możliwości 
przeciwdziałania przemocy oraz 
skuteczności działań profilaktycz-
nych. W  pierwszym badaniu wzięły 
udział osoby pełnoletnie mieszkające 
na terenie powiatu krotoszyńskiego. 
W trakcie opracowywania zebranych 
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informacji pojawiła się potrzeba po-
siadania wiedzy na badany temat 
wśród dzieci i młodzieży, w związku 
z  czym powiat krotoszyński zreali-
zował drugi projekt badawczy doty-
czący problematyki przemocy, tym 
razem wśród młodych osób (12-18 
lat) mieszkających na terenie powiatu 
krotoszyńskiego. 

Zestawienie i  analiza porównawcza 
zrealizowanych wcześniej diagnoz 
dotyczących problematyki przemo-
cy zainspirowały do przeprowadze-
nia kolejnego projektu badawczego, 
tym razem obejmującego pracow-
ników instytucji współpracujących 
i  służb związanych z  przeciwdzia-
łaniem przemocy w  rodzinie, funk-
cjonujących na terenie powiatu. 
Badanie zrealizowano w ramach ko-
lejnej edycji Programu Osłonowego: 
Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w Tworzeniu Systemu 
Przeciwdziałania Przemocy w  Ro-
dzinie. Do diagnozy zrealizowanej 
w  2017 r. włączono pracowników 
oświaty, pomocy społecznej, policji, 
wymiaru sprawiedliwości, ochrony 
zdrowia oraz administracji samorzą-
dowej, mieszkających i  pracujących 
na terenie miast i wsi powiatu kroto-
szyńskiego. Ankietowanych pytano 
o  specyficzne dla przemocy w  ro-
dzinie zachowania oraz o konkretne 
przyczyny występowania przemocy. 
Wyodrębniono charakterystyczne 
dla zjawiska przemocy stereotypy, 
poznając postawy osób pracujących 
w  instytucjach i  placówkach lokal-
nego systemu wsparcia społecznego. 
Uwzględniono również zapotrzebo-
wanie na poszerzenie zakresu wiedzy 
na temat zjawiska przemocy domo-
wej oraz postrzeganie skuteczności 
działań związanych z przeciwdziała-
niem przemocy. 

Możliwości realizacji kolejnej edycji 
Programu Osłonowego: Wspieranie 
Jednostek Samorządu Terytorialnego 
w Tworzeniu Systemu Przeciwdziała-
nia Przemocy w  Rodzinie w  2020 r. 
pod nazwą: Lepiej dmuchać na zim-
ne – pozwoliły na podjęcie kolejnych 
badań dotyczących aspektów prze-

mocy. Tegoroczna diagnoza miała 
scharakteryzować lokalne środowi-
sko, w którym stwierdzono występo-
wanie przemocy. Dokonano analizy 
307 Niebieskich kart w  okresie od 
czerwca do września 2020 r. spo-
rządzonych przede wszystkim przez 
funkcjonariuszy policji (75,6%), 
a  także pracowników Zespołu Inter-
wencji Kryzysowej PCPR w  Kroto-
szynie (10,4%) i lokalnych ośrodków 
pomocy społecznej (7,2%) oraz inne 
uprawnione instytucje (Powiatowe 
Centrum Pomocy Rodzinie – 2,3%; 
szkoły – 1,3%; placówki ochrony 
zdrowia – 0,3%). 

Rezultaty badania pokazały, że zde-
cydowaną większością sprawców 
przemocy powiatu krotoszyńskiego 
są mężczyźni (ponad 90%) w wieku 
od 30 do 60 lat (średnia: 44,5; me-
diana: 44,0), posiadający wykształ-
cenie zawodowe (45,3%), rzadziej 
podstawowe (10,7%), średnie (7,2%) 
lub wyższe (3,6%). Z ponad 30% Nie-
bieskich kart nie można było okre-
ślić wykształcenia. Znikomy procent 
sprawców przemocy stanowiły ko-
biety. Ponad połowa osób stosujących 
przemoc domową (60,3%) zamiesz-
kuje miasta powiatu krotoszyńskie-
go, pozostałe osoby – pochodzą z ob-
szarów wiejskich. Rodziny, w których 
stwierdzono występowanie przemo-
cy, najczęściej składały się z  trzech 
(53,1%) lub czterech (23,1%) osób 
dorosłych, rzadko było ich pięć (14%) 
lub więcej. Prawie 40% rodzin nie 
posiadało małoletnich dzieci, ponad 
26% posiadało dwoje dzieci, a prawie 
21% – jedno dziecko. Rzadko rodzi-
ny wychowywały trójkę (6,8%) lub 
więcej (3,9%) dzieci. Zachowania 
przemocowe najczęściej kierowa-
ne były do współmałżonka/współ-
partnera (64,2%), a  następnie dzieci 
(17,3%) i  rodziców (9,4%). Sprawcy 
przemocy w dużej części pozostawali 
zatrudnieni lub uzyskiwali dochód 
z wykonywanej działalności (50,5%), 
otrzymywali emeryturę bądź rentę 
(17,3%). Ponad 20% pozostawało bez 
zatrudnienia i nie otrzymywało żad-
nych świadczeń. 

Osobami bezpośrednio doświad-
czającymi przemocy były przede 
wszystkim kobiety (84,7%) – żony, 
partnerki i  matki; poszkodowany-
mi mężczyznami byli głównie ojco-
wie, pełnoletni synowie czy bracia. 
Średnia wieku ofiar przemocy była 
podobna, jak w  przypadku spraw-
ców – około 45 lat (mediana: 44,0), 
jednakże występował tutaj szerszy 
zakres wiekowy: od 1 roku do 91 lat 
(w  przypadku sprawców przemocy: 
od 15 lat do 72 lat). Grupa osób po-
szkodowanych przez przemoc wy-
stępowała najliczniej w wieku od 30 
do 50 lat oraz między 60 a 62 rokiem 
życia. Różnicę pomiędzy sprawcami 
a  ofiarami przemocy stanowiło za-
trudnienie tych ostatnich. Dochód 
uzyskiwany z  tytułu wykonywanej 
pracy otrzymywało 42% osób do-
tkniętych przemocą, prawie 24% nie 
otrzymywało żadnych świadczeń, 
a aż 25% otrzymywało rentę lub eme-
ryturę. Różnice pomiędzy sprawcami 
a  ofiarami przemocy występowały 
także w  zakresie poziomu wykształ-
cenia. Wśród osób poszkodowanych 
przez przemoc dominowało wy-
kształcenie zawodowe (39,4%), na-
stępnie średnie (12,1%) i  podstawo-
we (11,7%), najmniej osób posiadało 
wykształcenie wyższe (4,9%). Prawie 
30% formularzy Niebieskich kart nie 
zawierało żadnych danych odnośnie 
wykształcenia. 

Zgłoszenia przemocy domowej do-
konywały w  większości osoby po-
szkodowane (68,7%) w  trybie in-
terwencyjnym (wezwanie patrolu 
policji) lub informując później o tym 
fakcie odpowiednie instytucje spo-
rządzające Niebieską kartę (w  tym 
również policję); istnienie aktów 
przemocy zgłaszali także świadkowie 
przemocy. Dominującą formą prze-
mocy domowej była przemoc fizycz-
na (uwzględniona w  91,5% analizo-
wanych formularzy Niebieska karta) 
oraz psychiczna (80,8%). Najrzadziej 
występowała przemoc o  charakterze 
seksualnym (8,1%); w ponad połowie 
Niebieskich kart (58,6%) uwzględ-
niono inny rodzaj zachowań zwią-
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zanych z  przemocą, których osoby 
sporządzające nie wiązały z wyszcze-
gólnionymi w formularzu kategoria-
mi przemocy. 

Najczęściej różne formy przemocy 
domowej w  diagnozowanych rodzi-
nach pojawiały się w okresie od roku 
do pięciu lat (179 formularzy Niebie-
ska karta) przed zgłoszeniem tego 
faktu. Dość często (58 analizowanych 
formularzy) przemoc trwała krócej, 
niż jeden rok (od kilku tygodni do 
kilku miesięcy); w  trzech rodzinach 
doszło do jednorazowego aktu prze-
mocy zakończonego interwencją po-
licji. W niespełna 40 rodzinach akty 
przemocy powtarzały się na prze-
strzeni 5-10 lat, a w 16 przypadkach 
trwały dłużej – od kilkunastu do na-
wet 25-30 lat. Kilkanaście formularzy 
nie zawierało informacji o  okresie 
trwania przemocy domowej. 

Ponad 10% (31 formularzy) osób 
określonych w  Niebieskiej karcie 
jako sprawca przemocy było wcze-
śniej karanych za przestępstwo z uży-
ciem przemocy lub groźby jej użycia, 
a  w  16%  przypadków (49 formula-
rzy) sąd zastosował dozór kuratora. 
W stosunku do 225 sprawców prze-
mocy (73,3%) istnieje podejrzenie, że 
nadużywają alkohol, a do 39 spraw-
ców (12,7%) – środki odurzające, 
substancje psychotropowe bądź leki. 
Wobec 49 sprawców przemocy do-
mowej (16%) istnieje podejrzenie, że 
byli (lub są) leczeni psychiatrycznie. 
Kilkakrotnie (8 formularzy – 2,6%) 
pojawiło się również podejrzenie, że 
sprawca przemocy może posiadać 
broń palną. 

Działania podjęte (lub zamierzone) 
w  momencie wypełniania formula-
rza Niebieska karta w  stosunku do 
rodzin, w  który wystąpiła (wystę-
puje) przemoc miały zabezpieczać 
osoby poszkodowane, również po-
przez izolację sprawcy, na przykład 
poprzez jego zatrzymanie (43 spraw-
ców, co stanowi 14% analizowanych 
formularzy), a  nawet tymczasowe 
aresztowanie (3 osoby – 1%). Naj-
częściej o  występowaniu przemocy 
została powiadomiona prokuratura 

(45 przypadków – 14,7%) i wszczęte 
postępowanie karne (17 przypad-
ków – 5,5%). Niekiedy wprowadzono 
również inne środki zapobiegawcze 
zabezpieczające osoby poszkodowa-
ne typu: wydanie zakazu kontakto-
wania się (9 przypadków – 2,9%) czy 
zbliżania się do określonych osób (9 
przypadków – 2,9%), dozór policji (9 
przypadków – 2,9%) oraz wydanie 
postanowienia o  obowiązku opusz-
czenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym (9 przypadków – 
2,9%). Dwukrotnie izolowano osoby 
poszkodowane umieszczając je w ca-
łodobowej placówce, a w ośmiu przy-
padkach udzielano pomocy medycz-
nej. Podejmowano również działania 
związane z  zabezpieczeniem dobra 
dziecka (dzieci): odebranie dziecka 
(3 przypadki) oraz poddanie wyko-
nywania władzy rodzicielskiej stałe-
mu nadzorowi kuratora sądowego 
(1 przypadek). Sprawca przemocy 
został zobowiązany do poddania się 
leczeniu odwykowemu w  zakresie 
alkoholu (30 przypadków) lub lecze-
niu innych uzależnień (6 sprawców). 
Na etapie sporządzania Niebieskiej 
karty jedynie trzech sprawców zosta-
ło zobowiązanych do uczestnictwa 
w  programach oddziaływań korek-
cyjno-edukacyjnych. W  dziesięciu 
formularzach wskazano również na 
inne działania związane z ogranicze-
niem stosowania przemocy w rodzi-
nie, bez określenia ich charakteru. 

Wyniki przeprowadzonej analizy for-
mularzy Niebieska karta sporządzo-
nych w powiecie krotoszyńskim w la-
tach 2017-2019 pokazały, że przemoc 
domowa występuje najczęściej w ro-
dzinach trzy- lub czteroosobowych, 
posiadających jedno lub dwoje mało-
letnich dzieci, albo w których dorosłe 
dzieci mieszkają z rodzicami. Spraw-
cami przemocy są zazwyczaj męż-
czyźni, a  osobami poszkodowany-
mi najczęściej ich żony (partnerki), 
a także dzieci. Zarówno sprawcy, jak 
i ofiary przemocy, znajdują się w wie-
ku produktywnym (średnio około 
45 lat), choć częściej dochód z tytułu 
wykonywanej pracy uzyskują spraw-

cy. Ofiary przemocy częściej pozo-
stają bez zatrudnienia bądź pobierają 
świadczenie emerytalne lub rentowe. 
W  rodzinach dotkniętych przemocą 
dominuje wykształcenie zawodo-
we, jednak bardziej zróżnicowany 
poziom pod tym kątem prezentują 
osoby poszkodowane (więcej osób 
z  wykształceniem podstawowym, 
średnim i  wyższym). Przemocowe 
zachowania w  badanych rodzinach 
pojawiają się najczęściej od roku do 
pięciu lat, nieco rzadziej w krótszym 
lub dłuższym okresie czasu. Te ostat-
nie dane świadczą o wciąż istniejącej 
tendencji do ukrywania dysfunkcyj-
nych relacji, akceptacji i usprawiedli-
wiania zachowań przestępczych sytu-
acją rodzinną. 

Większość osób stosujących przemoc 
domową – prawie we wszystkich 
przypadkach fizyczną i  psychiczną 
– nadużywa alkoholu, a  zachowa-
nia przez nich prezentowane – były 
już wcześniej podstawą do inter-
wencji odpowiednich służb. W  wie-
lu przypadkach sprawcy przemocy 
zostali objęci dozorem kuratorskim 
lub policyjnym, podejmowali próby 
leczenia odwykowego, toczyło się 
przeciwko nim postępowanie są-
dowe bądź prokuratorskie, zostali 
zatrzymywani przez policję. Można 
więc wnioskować, że tak zwane ro-
dziny przemocowe są w dużej mierze 
znane instytucjom pomocowym i in-
terwencyjnym, co daje możliwości 
podjęcia odpowiednich działań nie 
tylko o  charakterze prewencyjnym, 
ale i profilaktycznym. 

Zapobieganie występowaniu prze-
mocy, przykładowo poprzez eduka-
cję czy udział w działaniach profilak-
tycznych skierowanych do środowisk 
zagrożonych – zwiększyłby szanse 
na zmniejszenie intensywności za-
chowań przemocowych i  skrócenie 
okresu ich trwania. Służby czy insty-
tucje miałyby możliwość wcześniej-
szego podjęcia odpowiednich kro-
ków i szybszego zabezpieczenia osób 
poszkodowanych, które zgłaszają 
istnienie przemocy domowej niekie-
dy dopiero po kilkudziesięciu latach. 
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Znajomość lokalnego środowiska 
zagrożonego występowaniem prze-
mocy daje możliwości kierowania 
odpowiednich działań pomocowych, 
specyficznych dla docelowych grup – 
osób poszkodowanych bezpośrednio 
(kobiety, dzieci, osoby starsze, nie-
pełnosprawne), pośrednio (świad-
kowie przemocy) oraz sprawców 
przemocy. Każda z tych grup inaczej 
postrzega doświadczenia przemoco-
we i potrzebuje odmiennych sposo-
bów radzenia sobie z  nimi. Wyniki 

zrealizowanej diagnozy pokazują 
więc, jak ważne i kluczowe jest kon-
tynuowanie dotychczasowych dzia-
łań pomocowych dla wszystkich 
osób uwikłanych w  przemoc (reali-
zowanie programów, prowadzenie 
grup terapeutycznych, edukacyjnych 
i  wsparcia, całodobowa pomoc spe-
cjalistyczna) i odpowiednie dopaso-
wanie tych działań do wieku, moż-
liwości, specyfiki funkcjonowania 
i  codziennych potrzeb, by udziela-
na pomoc – zarówno ofiarom, jak 

i  sprawcom przemocy – przynosiła 
pozytywne konsekwencje społecz-
ne. Istotne jest również utrzymywa-
nie i  wzmacnianie współdziałania 
wszystkich służb i instytucji związa-
nych z  przeciwdziałaniem przemo-
cy, gdyż jedynie interdyscyplinarna 
współpraca i  wieloaspektowe spoj-
rzenie na przemoc domową jako 
problem społeczny – może ograni-
czyć jej występowanie i  zmniejszyć 
dotkliwość konsekwencji.■ 

Przemoc domowa 
- cel superwizji

Kiedy poruszamy temat psychoterapii, chęci niesienia pomocy innym, obszaru 
dotyczącego ludzkiej psychiki, czy też opieki nad zdrowiem psychicznym innych osób 
nie można zapominać o superwizji. Czym właściwie jest superwizja?

Tadeusz Ciesiółka
Kierownik Zespołu Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie

Superwizja jest procesem ciągłego 
doskonalenia własnego warsztatu 

pracy ,który odbywa się na zasadzie 
czerpania z  wiedzy zawodowo bar-
dziej doświadczonych partnerów”. 
Aby dzięki superwizji móc cieszyć się 
profitami z niej płynącymi niezbędne 
wydaje się stworzenie odpowiednich 
warunków sprzyjających procesowi 
uczenia się i  rozwoju tzn. zadbanie 
o  wytworzenie bezpiecznej i  przyja-
znej atmosfery w pracy.

Stając przed trudnymi wyzwaniami, 
które stanowią nieodzowny element 
pracy tzw. „pomagacza” jakimi są 
między innymi trudni klienci i rów-
nie skomplikowane problemy z jaki-
mi przychodzi się wówczas zmierzyć, 
pomoc osób bardziej doświadczo-
nych wydaje się być nieoceniona. 
Zdarza się, iż mimo największego 
zaangażowania pracownika socjal-
nego, terapeuty, pedagoga itp. proces 
pomagania staje w „martwym punk-
cie”. Powodem poczucia bezradności 
wobec tego typu sytuacji bywa fakt, iż 

nie wiemy jak poradzić sobie z pew-
nymi problemami.

Może to być nasze osobiste zaangażo-
wanie i sympatia jaką darzymy osobę, 
która przyszła do nas w celu uzyska-
nia pomocy, ale często też potrzebu-
jemy wielowymiarowego, świeżego 
spojrzenia na dany problem. W tym 
celu wsparcie merytoryczne, ale także 
doświadczenie superwizora pozwa-
la obrać nowy, trafniejszy punkt wi-
dzenia na problematyczną sytuację, 
co daje nam możliwość osiągnięcia 
pierwotnego celu jakim zawsze jest 
pomoc skierowana w stronę naszego 
klienta.  

Czym jest superwizja?
Superwizja (ang. clinical supervi-
sion) w dosłownym znaczeniu ozna-
cza kontrolę, pewnego rodzaju nad-
zór. Literatura podaje różne definicje 
tej metody jednakże wszystkie jej 
aspekty wchodzą w  skład osobiste-
go rozwoju i  ciągłego doskonalenia 
umiejętności zawodowych „poma-

gacza”. Daje możliwość kształtowa-
nia zawodowych wartości oraz zasad 
etycznych.

Superwizja dla każdego?
Potocznie superwizja przypisywana 
jest osobom bazującym na obszarze 
pracy związanym z  ludzką psychiką 
(psycholog, psychoterapeuta). Każda 
osoba pracująca z ludźmi jest narażo-
na na ryzyko nadmiernego przecią-
żania organizmu co może prowadzić 
do „wypalenie zawodowe” i  całego 
szeregu negatywnych konsekwencji 
tego syndromu. Stanowi to natural-
ne następstwo współodczuwania, 
silnych przeżyć oraz współodpowie-
dzialności za osobę, która właśnie 
w nas powierzyła nadzieje na udzie-
lenie jej pomocy. Aby przeciwdzia-
łać tym zjawiskom niezbędna jest 
właśnie superwizja i każdy pracujący 
z  osobami dotkniętymi zjawiskiem 
przemocy powinien uznać ją jako 
stały i niezbędny element pracy

Superwizja może przybierać dwojaką 
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formę. Pierwszy rodzaj to indywidu-
alne sesje, w których uczestniczy su-
perwizant oraz superwizor. Drugim 
rodzajem są spotkania grupy super-
wizyjnej, której przewodniczy jeden 
lub dwóch superwizorów. Uczest-
niczą w  nich osoby zajmujące się 
klientami/pacjentami o  podobnym 
charakterze obszaru pracy typu: pra-
cownicy jednej placówki, pedagodzy 
itp.

Sekret superwizji
Tak jak wszystkie działania, które do-
tykają kwestii osobistych  drugiego 
człowieka również i  superwizja jest 
objęta tajemnicą zawodową. Żaden 
z jej uczestników w tym również su-
perwizor nie może ujawniać osobom 
postronnym faktów ze spraw poru-
szanych podczas spotkań superwi-
zyjnych. Jeśli w  trakcie superwizji 
okazuje się, że omawiany przypadek 
dotyka prywatnych obszarów, które-
goś z uczestników powinien on opu-
ścić spotkanie na czas omawianego 
przypadku.

Cele superwizji
Osoby pracujące w  obszarze doty-
kającym kwestii przemocy w sposób 
szczególny potrzebują superwizji 
ponieważ to ona pomaga im aby ich 
działania były efektywne i  skutecz-
ne. Pomagający balansują na granicy 
dużej wrażliwości i  empatyczności 
w stosunku do zwracającego się o po-
moc ale też cykliczność tak obciąża-
jących emocjonalnie sytuacji stanowi 
częsty problem. Są to różnego rodza-
ju dylematy z  jakimi przychodzi się 
zmierzyć np. dotykające granicy pra-
wa. Wielokrotnie osoby, które bardzo 
długo oczekują na wydanie przez sąd 
decyzji są już tak bardzo zmęczone, 
że nie mają siły podejmowania pracy 
nad poprawą swego życia. Zdarza się, 
że pomaganie niesie ze sobą ogrom-
ne koszty emocjonalne. Zeznawanie 
przed sądem, zmaganie się z  real-
nym zagrożeniem, na które narażony 
jest nasz klient, strach o  utratę jego 
zdrowia lub życia, to tylko niektóre 
z  możliwych obciążeń. Pomaganie 
rodzinom dotkniętym problemem 
przemocy niesie ze sobą ryzyko ob-

niżenia progu wrażliwości, co wiąże 
się z konsekwencjami nie udzielania 
realnej pomocy lecz tzw. działaniem 
pozornym. Wszystkie te cząstkowe 
procesy mogą przyczyniać się do 
syndromu wypalenia zawodowego. 
Superwizja w  takich przypadkach 
stanowi potwierdzenie odpowie-
dzialności nie tylko za siebie, ale 
także za klienta/pacjenta, który nam 
zaufał.

Wpływ superwizji na niezbędne 
procesy
Działanie w  obszarze niesienia po-
mocy ofiarom przemocy wymaga 
podjęcia przez profesjonalistę wie-
loetapowego procesu prowadzącego 
do osiągnięcia celu jaki chciałby osią-
gnąć nasz klient. Zaczynając oma-
wianie danego przypadku na grupie 
superwizyjnej należy przyjąć pewien 
stały etap wprowadzania w daną sy-
tuację. Pierwszym z nich jest przed-
stawienie podstawowych danych 
o pacjencie/ kliencie takich jak: płeć, 
wiek, sytuacja: rodzinna, zawodowa, 
zdrowotna oraz wszelkie inne infor-
macje, które z perspektywy pomaga-
jącego wydają się niezbędne.

Kolejny aspekt dotyczy ułożenia kon-
kretnego planu pomocy. Istotne jest 
to, aby właśnie na tym etapie w spo-
sób szczególny czerpać z  uwag bar-
dziej doświadczonych zawodowo ko-
legów. Często niezbędne okazują się 
różnego rodzaju korekty planu, który 
po dogłębnej analizie superwizyjnej 
nie przynoszący wcześniej zamierzo-
nych rezultatów zaczyna być jak naj-
bardziej skuteczny.

Następny etap stanowi analiza wła-
snych reakcji. Pomaganie klientowi to 
nie tylko praca nad nim ale również, 
a może przede wszystkim nad sobą. 
Aby być sprawnym pomagaczem nie-
zbędna wydaje się praca nad własny-
mi emocjami oraz przepracowanie 
mechanizmów obronnych jakie są 
naturalną konsekwencją reakcji na-
szego klienta/pacjenta. Wszystkie te 
aspekty, które początkowo wydają się 
przeszkodą dzięki superwizji mogą 
przyczyniać się do poprawy jakości 
oraz efektywności naszej pracy.

Przy pracy nad przemocą silne emo-
cje pojawiają się nie tylko u  osoby 
zgłaszającej się o pomoc ale również 
u  profesjonalisty, który ją oferuje. 
W  takich sytuacjach otrzymywanie 
wsparcia od superwizora wydaje się 
być nieocenione.

Nabywanie wiedzy podczas spotkań 
superwizyjnych nabiera wymiaru 
nie tylko teoretycznego ale przede 
wszystkim praktycznego. Bardzo 
często zdarza się, że ,,pomagacz” nie 
wie jak poradzić sobie z  pewnymi 
trudnościami zaistniałymi podczas 
procesu pomagania. Spotkania su-
perwizyjne są świetną i  niezastąpio-
ną okazją do tego, aby taki problem 
przeanalizować z  perspektywy wie-
lowymiarowej w formie teoretycznej 
ale również wdrożenie i przećwicze-
nie pewnych umiejętności w  gronie 
bardziej doświadczonych kolegów 
pozwala na przezwyciężenie wcze-
śniejszych trudności. Wdrażanie 
konkretnych technik pomocowych 
to tylko część z pozytywów jakie mo-
żemy osiągnąć dzięki superwizji.

Zasady moralne oraz etyczność 
w  konfrontacji z  problemem prze-
mocy stanowi niejednokrotnie duży 
problem. Profesjonaliści mają obo-
wiązek działania według zasad mo-
ralnych dotyczących wykonywanego 
przez nich zawodu. Zdarza się, że 
klienci nakłaniają nas do łamania 
„naszego etycznego kodeksu”. Super-
wizja pozwala na unikanie tego typu 
zagrożeń.

Podsumowanie
Superwizja stanowi bardzo intensyw-
ny ale i rozwojowy proces, który wy-
daje się być niezbędnym elementem 
w działaniu jakim jest chęć niesienia 
pomocy ofiarom przemocy. Profesjo-
naliści korzystający z tego typu formy 
doskonalenia zawodowego nie tylko 
ustrzegają się przed wpadaniem w ru-
tynę, ale również dbają o  dobrostan 
psychiczny siebie i  swoich klientów. 
Superwizowanie pomaga korygować 
błędy, co stanowi dowód na to, iż je-
steśmy świadomi i odpowiedzialni za 
podejmowane przez nas wyzwania. ■
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Program korekcyjno-edukacyjny 
= wyciąganie ręki do sprawcy

Najłatwiej i  najpiękniej nie gnębić drugich, ale samemu nad sobą pracować, żeby być 
możliwie jak najlepszym (Sokrates)

Agnieszka Bujakiewicz
Pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie

W 2005 roku wprowadzony zo-
stał w  Polsce ustawowy zapis 

o  przeciwdziałaniu przemocy w  ro-
dzinie. Wzorem krajów zachodnich 
zakładał, że aby skutecznie pomagać 
ofiarom, należy również podjąć kroki 
w celu zmiany negatywnych wzorców 
zachowań ich partnerów – sprawców 
przemocy. W tym celu powstały pro-
gramy korekcyjno-edukacyjne dla 
osób stosujących przemoc w  rodzi-
nie. Programy te mają na celu eduka-
cję związaną z poszerzeniem wiedzy 
o problemie przemocy oraz korekcję 
negatywnych zachowań. 

Program korekcyjno-edukacyjny jest 
skierowany do sprawców przemocy 
domowej, zarówno kobiet jak i męż-
czyzn, rodziców i  opiekunów, któ-
rzy stosują przemoc wobec swoich 
najbliższych. Program ma charakter 
korekcyjno-edukacyjny; co to ozna-
cza? W części edukacyjnej przekazuje 
wiedzę na temat zjawiska przemocy. 
Część korekcyjna ukierunkowana 
jest na zdobycie umiejętności niesto-
sowania przemocy, trening umiejęt-
ności społecznych, asertywności oraz 
naukę konstruktywnego rozwiązy-
wania sporów i korzystania ze wspar-
cia społecznego. Jednym z głównych 
założeń programu jest pomoc spraw-
com w zaprzestaniu stosowania prze-
mocy poprzez edukację mającą na 
celu: 
•	uświadomienie sprawcy czym jest 

przemoc, 
•	uzyskanie świadomości własnych 

zachowań przemocowych wobec 
bliskich, 

•	rozpoznanie sygnałów ostrzegaw-
czych zapowiadających zachowania 
przemocowe,

•	opracowanie „planu bezpieczeń-
stwa” zapobiegającemu użyciu siły 
i przemocy, 

•	nabycie nowych umiejętności słu-
żących rozwiązywaniu konfliktów, 
sporów w rodzinie bez użycia agre-
sji, 

•	naukę umiejętności partnerskiego 
układania stosunków w rodzinie, 

•	uczenie się korzystania z  pomocy 
innych, 

•	naukę umiejętności konstruktyw-
nego i  bezpiecznego wyrażania 
uczuć. 

Można powiedzieć, że istnieją pew-
ne etapy rozwoju zmian na drodze 
do zaprzestania stosowania przemo-
cy. Zmiany te nie wystąpią od razu, 
jeśli jednak się pojawią, rosną szan-
se na przejęcie odpowiedzialności 
przez osobę stosującą przemoc za jej 
zachowanie i uporanie się z tym pro-
blemem. Przejęcie odpowiedzialno-
ści za stosowanie przemocy stanowi 
niezbędny warunek do jej przerwa-
nia. Sam fakt przyznania się do sto-
sowania przemocy nie jest równo-
znaczny z  jej zaprzestaniem, jest to 
tylko część procesu zmian. Odpowie-
dzialność za własne postępowanie 
wymaga wprowadzenia wielu zmian 
i  przede wszystkim bezwzględnego 
zaprzestania zachowań przemoco-
wych. Pierwszy etap tego procesu 
to szukanie pomocy. W  przypadku 
programu korekcyjno-edukacyjnego 
osoby niejednokrotnie kierowane są 
poprzez nakaz sądu czy policji, wy-
klucza to ich rzeczywistą motywa-
cję szukania pomocy. Można jednak 
powiedzieć, że etap szukania pomo-
cy w  przypadku osób stosujących 
przemoc, to właśnie podjęta decyzja 

o uczestnictwie w programie. Udział 
w poszczególnych spotkaniach może 
pomóc nazwać i ukazać problem sto-
sowania przemocy oraz konieczność 
zmiany zachowań przemocowych. 
Bardzo ważne jest, by osoby, które 
stosują przemoc, otrzymały jasny ko-
munikat: jeśli nauczyły się stosować 
przemoc – mogą się też tego oduczyć, 
jak uważa Izabela Banasiak, Certyfi-
kowany superwizor przeciwdziałania 
przemocy w  rodzinie i  specjalista 
w zakresie pomocy ofiarom przemo-
cy w rodzinie, od 16 lat trener SPPwR 
i SSPOPwR. Udział w programie ko-
rekcyjno-edukacyjnym jest pomocny 
nie tylko z powodu edukacji, obalenia 
stereotypów związanych z przemocą, 
ale również dzięki możliwościom 
szukania nowych rozwiązań. Istotą 
pracy z  osobą stosującą przemoc jest 
uczenie jej od nowa, że można trak-
tować swoich bliskich bez zachowań 
kontrolujących, że można kochać i dla 
„dobra rodziny” nie deptać tej miłości, 
że można uczyć już na etapie przed-
szkolnym, że przemoc to przestępstwo, 
i  że prawdziwy mężczyzna to taki, 
który traktuje kobiety po partnersku – 
pisze Izabela Banasiak. 

Zadaniem uczestników PKE jest 
rozpoznanie u  siebie ciągłości i  cy-
kliczności własnych zachowań 
przemocowych. Analiza własnych 
doświadczeń pozwala w sposób zin-
dywidualizowany rozpoznać sygnały 
ostrzegawcze świadczące o  zagroże-
niu atakiem. Poznanie samego siebie 
jest równoznaczne z  umiejętnością 
dostrzegania indywidualnych sy-
gnałów pochodzących z  procesów 
poznawczych, płynących z  ciała, 
zachowań, sytuacji i  zdarzeń, które 
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w  konsekwencji mogą doprowadzić 
do wystąpienia zachowań przemo-
cowych. Uczenie rozpoznawania ich 
i  zatrzymywania, zanim dojdzie do 
przemocy w  postaci pewnych goto-
wych „recept” zachowania się, ma 
zminimalizować zachowania prze-
mocowe. Ważnym elementem pracy 
jest uczenie uczestników zajęć istot-
nych umiejętności społecznych, któ-
re zastąpią zachowania przemocowe, 
będą pewną alternatywą dla dotych-
czas stosowanych. Sprawcy przemocy 
używają całej gamy mechanizmów 
obronnych, które usprawiedliwiają 
ich zachowania lub powodują nie-
dopuszczanie do siebie realności 
własnych zachowań. Zaprzeczanie 
rzeczywistości to fundamentalny me-
chanizm, który chroni sprawcę przed 
nazwaniem problemu i  odpowie-
dzialnością. Osoby te nie zauważają 
cierpienia, bólu, krzywd i upokorzeń 
swoich ofiar, nie potrafią właściwie 
ocenić własnego zachowania oraz 
jego wpływu na członków rodziny. 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Mini-
stra Pracy i  Polityki Społecznej do-
tyczącym Ustawy o  przeciwdziała-
niu przemocy w rodzinie w powiecie 
krotoszyńskim od 2005 r. prowa-
dzone są oddziaływania korekcyjne, 
edukacyjne, socjalizacyjne, ukie-
runkowane na zmianę zachowań 

i  postaw osób stosujących przemoc. 
Rokrocznie program realizowany 
jest dzięki środkom pozyskiwanym 
z  Wielkopolskiego Urzędu Woje-
wódzkiego w  Poznaniu. Do udziału 
w PKE zapraszane są osoby skazane 
prawomocnymi wyrokami za prze-
stępstwo z  art. 207§1 kodeksu kar-
nego kierowane przez sąd. Poza tym 
w programie uczestniczą osoby, które 
nie zostały skazane, a  skierowane są 
do udziału w  PKE przez pracowni-
ków socjalnych, kuratorów, Gminne 
Zespoły Interdyscyplinarne ds. Prze-
ciwdziałania Przemocy w  Rodzi-
nie. Zajęcia odbywają się w  małych 
grupach warsztatowych. Obejmują 
spotkania indywidualne i  zajęcia 
grupowe. Program korekcyjno-edu-
kacyjny prowadzony jest przez parę 
edukatorów – kobietę i  mężczyznę, 
posiadających kwalifikacje do pro-
wadzenia tej formy pomocy (według 
Modelu Duluth). Prowadzona gru-
pa ma charakter otwarty, co ozna-
cza możliwość rozpoczęcia udziału 
w  programie na każdym etapie jego 
trwania po wcześniejszej konsultacji 
z prowadzącymi grupę. Jest to dodat-
kowa zaleta udziału w zajęciach, po-
nieważ uczestnicy będący na różnych 
etapach swojej pracy terapeutycznej 
i osiągania wyznaczonych celów – są 
ogromną siłą motywującą, dosko-
nałym przykładem modelującym, 

nierzadko źródłem zmian dla pozo-
stałych odbiorców programu. Dla-
tego część uczestników rozpoczyna 
dopiero proces zmian, gdy pozostali 
posiadają już konkretne doświadcze-
nia i  co ważne – wymierne sukcesy 
we wprowadzaniu konstruktywnych 
zmian we własnym życiu. Budujący 
jest fakt, że duża liczba osób kończą-
cych program w znacznej mierze od-
zyskuje kontrolę nad swoimi zacho-
waniami. 

Doświadczenia płynące z  realiza-
cji poszczególnych edycji programu 
korekcyjno-edukacyjnego pozwalają 
stwierdzić, iż praca nad samym sobą 
okazuje się najbardziej efektywną 
formą interwencji i  pomocy, która 
niejednokrotne zaowocowała sku-
tecznym utrzymaniem abstynencji, 
zaprzestaniem stosowania przemocy 
lub stałym korzystaniem z lokalnych 
form wsparcia. Program korekcyjno-
-edukacyjny nie gwarantuje pełnego 
zerwania z przemocowymi zachowa-
niami, jest jednak małym krokiem 
w  kierunku osiągnięcia większego 
sukcesu. Cytując Izabelę Banasiak: 
Zawsze ma się wybór. Uczenie się na 
nowo dialogu między kobietą i  męż-
czyzną, szacunku dla ludzi, w  tym 
najbliższych, to podstawa do zmiany 
zachowań.■

Grupa wsparcia dla osób 
doznających przemocy 
w rodzinie
Przemoc jest wszechobecnym problemem, występuje w różnych środowiskach i sfe-
rach życia. We współczesnym świecie jest zjawiskiem coraz bardziej widocznym i nie-
pokojąco narastającym.

Katarzyna Durczewska
Pracownik socjalny Ośrodka Interwencji Kryzysowej PCPR w Krotoszynie

Zgodnie z definicją przemoc w ro-
dzinie jest to zamierzone i  wy-

korzystujące przewagę sił działanie 
skierowane przeciwko członkowi 
rodziny, które narusza prawa i  do-

bra osobiste, powodując cierpienie 
i  szkody. Doświadczają jej najczę-
ściej kobiety, ale także dzieci, osoby 
starsze, chore, a  czasami również 
mężczyźni. Przemoc w  rodzinie, 

inaczej zwana przemocą domową, 
to nie tylko przemoc fizyczna, lecz 
także psychiczna, seksualna, ekono-
miczna oraz zaniedbanie. Przemoc 
fizyczna jest to naruszenie nietykal-
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ności fizycznej, celowe uszkodze-
nie ciała i zadawanie bólu. Przemoc 
psychiczna inaczej bywa nazywana 
emocjonalną i  wiąże się z  narusze-
niem godności osobistej. Oznacza 
powtarzające się poniżanie i  ośmie-
szanie, manipulowanie dla własnych 
celów, wciąganie w  konflikty, zaka-
zywanie bądź ograniczanie kontak-
tów z  innymi ludźmi, domaganie 
się posłuszeństwa, a  nawet ograni-
czanie snu i  pożywienia. Natomiast 
przemoc seksualna jest naruszeniem 
intymności, która polega na zmusza-
niu do aktywności seksualnej wbrew 
woli ofiary. Przemoc ekonomiczna 
(finansowa) opisywana jest zwykle 
jako używanie pieniędzy lub innych 
wartości materialnych do zaspo-
kojenia potrzeb władzy i  kontroli 
przez sprawcę. Zaniedbanie z  kolei 
nazywane jest ukrytą formą prze-
mocy, związaną z  niezaspakajaniem 
podstawowych potrzeb biologicz-
nych i  psychicznych dzieci. Rzadko 
występuje sytuacja, że stosowana jest 
wyłącznie jedna forma przemocy. 
Niepokojącym zjawiskiem mającym 
wpływ na wzrost przemocy jest nad-
używanie alkoholu, który nie tylko 
niszczy rodzinę, lecz staje się też 
czynnikiem podnoszącym agresję 
sprawcy względem ofiary. Opraw-
cami są najczęściej właśnie mężowie 
lub partnerzy. Wbrew stereotypom 
przemoc ma miejsce nie tylko w ro-
dzinach z  tak zwanego marginesu 
społecznego, lecz także w  tych do-
brze sytuowanych, uważanych za 
„normalne”, i  występuje we wszyst-
kich grupach społecznych. Kobiety 
mieszkające pod jednym dachem 
z  agresorem żyją w  ciągłym lęku, 
a ich poczucie własnej wartości nisz-
czone jest z każdym kolejnym aktem 
agresji. Osoba krzywdzona doświad-
cza przygnębienia, cierpienia, bezsil-
ności i ciągłego poczucia zagrożenia. 
Stopniowa utrata poczucia własnej 
wartości przez osobę doznającą prze-
mocy prowadzi do podporządkowa-
nia się sprawcy i  rezygnacji z  walki 
o  własną godność. Ofiarami pozo-
stającymi w  krzywdzącym związku 
kierują indywidualne motywy – ta-

kie, jak brak sieci wsparcia czy też 
ogromny wstyd związany z tym, co je 
spotkało. Osoby krzywdzone przez 
wiele lat znają tylko taką rzeczywi-
stość, jaką zgotował im sprawca. To 
co inne, nowe – jest niepewne, nie-
znane, a  tym samym towarzyszy im 
wszechobecne poczucie lęku. 

W  sytuacji gdy mamy do czynie-
nia z  przemocą w  rodzinie bardzo 
często powiedzenie o  niej głośno 
jest jedynie pierwszym krokiem 
do wyjścia z  przemocowej relacji. 
Doświadczenie przemocy domowej 
jest złożonym problemem i  często 
do wyjścia z  niego potrzebna jest 
pomoc innych osób, a  nawet ws-
parcie wielu służb. Osoby doznające 
przemocy w  rodzinie mogą zatem 
skorzystać ze wsparcia emocjonal-
nego, którego celem jest budowanie 
poczucia bezpieczeństwa, akcep-
tacji, zrozumienia oraz pewności, 
że nie jest się samotnym i  bezrad-
nym. Takie wsparcie można uzyskać 
uczestnicząc w  spotkaniach grupy 
wsparcia dla osób doznających 
przemocy w rodzinie, która aktualnie 
na terenie powiatu krotoszyńskiego 
funkcjonuje od 1 maja do 31 grud-
nia 2020 r. Realizowana jest w  ra-
mach Programu Osłonowego: 
Wspieranie Jednostek Samorządu 
Terytorialnego w  Tworzeniu Sys-
temu Przeciwdziałania Przemocy 
w  Rodzinie, zatytułowanego: Lepiej 
dmuchać na zimne. Program działań 
grupowych obejmuje 29 spotkań, 
które odbywają się w  każdy wtorek 
w  godzinach od 15:00 do 17:00. 
Zajęcia prowadzone są przez Cer-
tyfikowanego Specjalistę w  Zakre-
sie Pomocy Ofiarom Przemocy 
w Rodzinie. Grupa wsparcia to forma 
pomocy polegająca na spotkaniach 
osób przeżywających podobne prob-
lemy. Jest to miejsce, gdzie można 
zostać wysłuchanym, doświadczyć 
empatii i  bliskiego kontaktu z  in-
nymi ludźmi. Udział w spotkaniach 
ma pogłębić wiedzę, zmienić obraz 
siebie, a  w  konsekwencji wpłynąć 
na efektywniejsze radzenie sobie 
w sytuacji przemocy w przyszłości. 

W  praktyce prowadzenia grup ws-
parcia często mamy do czynienia 
z tym, że osoby doznające przemocy 
domowej niewiele, a czasem w ogóle 
nie wiedzą o  jej mechanizmach. 
Brakuje im wiedzy o  tym, jakie za-
chowania mają charakter przemocy, 
jak można się chronić przed nią, jak 
reagować na typowe postępowanie 
osoby stosującej przemoc, gdzie 
szukać pomocy itd. Osoby te szukają 
odpowiedzi na pytanie, dlaczego 
sprawca traktuje je w  taki sposób, 
upatrują winy w sobie, nie nazywając 
przemocą tego, co doświadczają. 
Mają tendencję do bagatelizow-
ania, racjonalizowania zachowań, 
często usprawiedliwiając sprawcę. 
Niezbędna jest więc edukacja osób 
doznających przemocy w  rodzinie. 
Spotkania grupy wsparcia zawierają 
elementy wiedzy – takie, jak np. 
mity i stereotypy dotyczące przemo-
cy w  rodzinie, cykle przemocy itp. 
Treści edukacyjne, które poruszane 
są podczas spotkań grupy, mają za 
zadanie uwrażliwiać uczestników na 
te tematy. 

Prowadzone zajęcia dla osób 
doznających przemocy w  rodzinie 
pozwalają zaobserwować znaczące 
zmiany, jakie pojawiają się 
w  dalszym funkcjonowaniu uczest-
ników grupy. Ofiary zyskują większą 
pewność siebie, odzyskują poczucie 
własnej wartości. Dostępność tej 
formy pomocy pozwala osobom 
biorącym udział w  spotkaniach 
podnieść poziom wiedzy dotyczący 
zjawiska przemocy domowej. Oso-
by doznające przemocy przekonują 
się, że szukanie dla siebie wsparcia 
i  pomocy jest ważnym elementem 
pomagającym radzić sobie z  relacją 
opartą na przemocy, niekiedy 
nawet poprzez jej zakończenie. 
Obrona i  zerwanie z  mechaniz-
mami „zniewalającymi” stają się 
początkiem zmian dla pokrzywd-
zonej osoby. To przede wszystkim 
wyzwolenie się. Osoby takie mogą 
poczuć ulgę i zacząć budować nowe 
życie, by stać się niezależnymi. ■
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Zespół 
– maszyna do zadań specjalnych

Pomoc jednej osobie nie zmieni całego świata, ale może zmienić świat dla jednej osoby.

Bernadetta Leczykiewicz
Psycholog Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia

To jedna z idei, które towarzyszą 
mi od dłuższego już czasu na-

dając sens i wytyczając kierunek na 
drodze mojego życia zawodowego 
ale i  osobistego. To ona zaprowa-
dziła mnie do miejsca, w  którym 
jako psycholog pracuję już od po-
nad roku, tj. do Specjalistycznego 
Ośrodka Wsparcia dla Ofiar prze-
mocy w Rodzinie w Zdunach, wcho-
dzącego w  skład Zespołu Inter-
wencji Kryzysowej w  Krotoszynie. 
Załogi, zbudowanej z  niezwykłych 
ludzi o  wielkim sercu, z  głowami 
pełnymi pomysłów. Różniących się 
od siebie i  wspaniale uzupełniają-
cych jednocześnie. Pamiętam, że 
choć z  entuzjazmem i  przekona-
niem o podążaniu właściwą drogą to 
jednocześnie z wielką pokorą i „du-
szą na ramieniu” szłam na pierwsze 
spotkanie w  ZIK. Mam za sobą już 
sporo rozmów o  pracę – ta jednak 
była wyjątkowa. Od początku po-
czułam się częścią tego teamu. Zo-
stałam przyjęta z  dużą otwartością, 
życzliwością, zaufaniem i zapewnie-
niem wsparcia. 

Były to dla mnie nowe doświad-
czenia, ponieważ wcześniej praco-
wałam najczęściej indywidualnie, 
dlatego (w kontekście zawodowym) 
nie było mi dane poczuć się częścią 
jakiegokolwiek zespołu w  pełnym 
tego określenia znaczeniu. I chociaż 
na co dzień pełnię samotne „war-
ty” w SOW-ie, to świadomość bycia 
częścią całości, na której wsparcie 
czy radę można liczyć niemal w każ-
dej chwili (dzięki wypracowanym 
przez Zespół sposobom komunika-
cji) sprawia, że praca w  pojedynkę 
staje się łatwiejsza do opanowania 
i  zniesienia. Szczególnie na począt-

ku, kiedy wszystko jest nowe i odro-
binę przytłaczające. Praca w  takiej 
instytucji jak ZIK prawie każdego 
dnia przynosi ze sobą dozę niepew-
ności, potrafi zaskakiwać. W  wielu 
kwestiach nie da się jej zaplanować 
czy przewidzieć, co ma zarówno 
dobre i złe strony. Dlatego praca ze-
społowa, wzajemne wsparcie i dobra 
komunikacja są tu szczególnie po-
żądane. Tym bardziej, że pracuje-
my w  tak trudnym i  obciążającym 
obszarze jak przemoc i szeroko po-
jęty kryzys, który w bieżącym roku, 
za sprawą pandemii koronawirusa 
zyskał nowy wymiar, przynosząc za 
sobą nowe wyzwania i  trudności. 
Konieczne stało się wypracowanie 
nowych standardów postępowa-
nia w  związku z  zagrożeniem CO-
VID-19. 

Wirus również i nam bardzo utrud-
nił codzienną pracę, która przecież 
opiera się na spotkaniach i zajęciach 
prowadzonych z  ludźmi potrzebu-
jącymi pomocy i  realnego kontak-
tu z  „pomagaczem”. Nie łatwo jest 
odnaleźć się w  tej nowej koronawi-
rusowej rzeczywistości niosącej ze 
sobą wiele niepewności, lęku i  nie-
wiadomych.

SOW jest placówką funkcjonującą 
dzień i  noc przez siedem dni w  ty-
godniu, w której dyżury obstawia na 
stałe pięciu pracowników (ze mną 
włącznie). Kiedy okazało się, że dwie 
(a później trzy) z nas są zobligowa-
ne odbyć kwarantannę z  powodu 
SARS-CoV-2, pozostałe dwie osoby 
musiały przejąć dodatkowe dyżury, 
co było trudnym wyzwaniem. 

Sytuacja ta przypomniała nam 
wszystkim co tak naprawdę jest 

najważniejszym ogniwem i  narzę-
dziem w  tej pracy – ludzie. Ludzie 
tworzący zespół działający niczym 
skomplikowana maszyna składają-
ca się z  części, z  których każda ma 
inne ale równie istotne znaczenie. 
Gdy brakuje którejkolwiek z  nich, 
maszyna ta przestaje działać wystar-
czająco sprawnie, a pozostałe będąc 
obciążone bardziej zostają narażone 
na szybsze zużycie. Dlatego warto 
dbać o „swoją maszynę” i dobre re-
lacje pomiędzy jej poszczególnymi 
częściami niezależnie od tego czy 
jesteśmy sterownikiem czy maleńką 
śrubką…  

Erich Fromm, w  swojej książce 
„O  sztuce miłości” napisał kiedyś: 
„Najważniejszą dziedziną, w  której 
człowiek może cos dać człowiekowi, 
nie jest sfera rzeczy materialnych, 
lecz ściśle ludzkich. Co daje jeden 
człowiek drugiemu ? Daje siebie, 
to, co jest w nim najcenniejsze, daje 
swoje życie. Nie musi to oczywiście 
oznaczać, że poświęca swoje życie 
dla drugiego człowieka, lecz, że daje 
mu to, co jest w nim żywe; daje swo-
ja radość, swoje zainteresowanie, 
zrozumienie, swoją wiedzę, humor 
i  swój smutek. W  ten sposób, da-
jąc swoje życie, wzbogaca drugiego 
człowieka, wzmaga poczucie jego 
istnienia. Nie daje po to aby otrzy-
mać; dawanie samo w sobie jest do-
skonałą radością”. Cytat ten dosko-
nale podsumowuje to jak rozumiem 
pracę w  swoim zawodzie i  bycie 
z ludźmi, towarzyszenie im i współ-
istnienie z nimi.■
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Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie w  Krotoszynie współ-

uczestniczyło w  akcji „Choinka dla 
seniora” organizowanej przez Gale-

rię Krotoszyńską. Na żywej choince 
w  holu Galerii Krotoszyńskiej wi-
siały bombki z  imionami seniorów 
i  ich marzeniami. Gotowi do nie-
sienia pomocy mieszkańcy powiatu 
krotoszyńskiego wybierali bombki 
z  marzeniami seniorów i  szykowali 
prezenty.

W dniu 21 grudnia 2020 roku w Po-
wiatowym Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Krotoszynie seniorom zostało 
przekazanych 45 paczek. Do prezen-
tów zostały dołączone kartki z  ży-
czeniami świątecznymi wykonanymi 
przez uczniów Szkoły Podstawowej 
w  Rozdrażewie. To był wspania-
ły gest solidarności. Wielkie dzięki 
wszystkim darczyńcom! ■

RELACJA
Wspaniałe gesty mieszkańców 
powiatu krotoszyńskiego w Akcji 
Galerii Krotoszyńskiej

Akcja „Choinka 
dla seniora”

Amdrzej Piotrowski
Dyrektor PCPR w Krotoszynie

W 2020 roku w Koźminie Wiel-
kopolskim pojawił się kolejny 

podmiot ekonomii społecznej spół-
ka z o.o. non profit Krotoszyńska 28 
świadcząca usługi noclegowe. Dzięki 
dotacji z Ośrodka Wsparcia Ekono-
mii Społecznej w  subregionie kali-
skim prowadzonego przez Fundację 
im. Królowej Polski Św. Jadwigi zo-
stało utworzonych 10 miejsc pracy 
dla osób zagrożonych wykluczeniem 
społecznym w tym dla osób z niepeł-
nosprawnością. 

Natomiast Spółdzielnia Socjalna 
„VIVO” wspólnie z  Miejsko-Gmin-
nym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

RELACJA
Ekonomia społeczna 
w 2020 roku

Dominik Radwański
Koordynator Spółdzielni Socjalnej „Vivo” w Koźminie Wlkp.

Warsztaty ceramiczne 
uczestników projektu 
„Aktywny Senior”
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w  Koźminie Wielkopolskim kon-
tynuowała realizację projektu „Ak-
tywny Senior – zwiększenie dostępu 
do usług opiekuńczych na terenie 

gminy Koźmin Wielkopolski”. W ra-
mach projektu 65 seniorów korzy-
stało ze wsparcia rehabilitanta, psy-
chologa. Dla uczestników projektu 

prowadzone były zajęcia artystyczne 
z  ceramiki, fizyczno-ruchowe oraz 
zajęcia z decoupage. Ponadto senio-
rzy uczestniczyli w  treningu kom-
petencji społecznych i  życiowych, 
treningu bezpieczna jesień oraz pa-
mięci i umiejętności poznawczych. 

Fundacja im. Królowej Polski Św. 
Jadwigi w  ramach projektu OWES 
w  subregionie kaliskim uruchomiła 
mechanizm zakupowy przeciwdzia-
łaniu i  zwalczaniu skutków CO-
VID-19 polegający na zakupie usług 
od Spółdzielni Socjalnej „VIVO” 
i  Zakładu Aktywności Zawodowej 
w  Koźminie Wielkopolskim. W  ra-
mach mechanizmu wykonano usłu-
gę dezynfekcji miasta i  ozonowania 
budynków użyteczności publicznej. ■

Uczestniczki projektu 
„Aktywny Senior”

RELACJA
Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej dla mieszkańców 
powiatu Amdrzej Piotrowski

Dyrektor PCPR w Krotoszynie

10 grudnia 2020 roku Staro-
sta Krotoszyński  Stanisław 

Szczotka podczas spotkania z Preze-
sem Zarządu Fundacji im. Królowej 
Polski św. Jadwigi podziękował za 
wielkie wsparcie instytucji powiatu 
krotoszyńskiego w  czasie epidemii 
COVID 19. Pomoc obejmowała do-
starczenie posiłków dla personelu 
Domów Pomocy Społecznej w Basz-
kowie i Zdunach, personelu szpitala 
powiatowego w Krotoszynie w okre-

sie kwarantanny obejmującej pla-
cówki. Wartość tego przedsięwzięcia 
to 127. 926,00. Wsparcie udzielone 
przez Ośrodek Wsparcia Ekonomii 
Społecznej działający przy Fundacji 
to również sfinansowanie czynności 
dezynfekcyjnych i  ozonowania in-
stytucji samorządowych o  wartości 
309.182,00 . Tak duża pomoc skiero-
wana przez Ośrodek Wsparcia Eko-
nomii Społecznej do powiatu, moż-
liwa jest dzięki aktywności liderów 

ekonomii społecznej w powiecie kro-
toszyńskim. Po spotkaniu ze Starostą, 
Prezes Fundacji uczestniczył w pane-
lu dyskusyjnym z  przedstawicielami  
Spółdzielni Socjalnej VIVO, Zakładu 
Aktywności Zawodowej w Koźminie 
Wlkp oraz Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w  Krotoszynie. 
Kolejny przykład partnerstwa i  soli-
darności społecznej. Brawo! ■

Starosta Krotoszyński Stanisław Szczotka 
i Prezez Fundacji Andrzej MarkiewiczWizyta Prezesa 

w siedzibie PCPR 
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