Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez
przedstawicieli jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, gminnych komisji rozwiązywania
problemów alkoholowych, Policji, oświaty i ochrony zdrowia, w związku z uzasadnionym
podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie. Ideą stworzenia przedmiotowej procedury było
określenie zasad współpracy i działanie interdyscyplinarne, ponieważ przemoc w rodzinie nie jest tylko
zagadnieniem prawnym, ale także socjalnym, psychologicznym i zdrowotnym.

Wszczęcie procedury Niebieskie Karty
Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty", zwanej dalej Procedurą następuje przez wypełnienie
formularza "Niebieska Karta". Wypełnienie wskazanego wyżej formularza następuje w przypadku
powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania
przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub
przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie. W przypadku braku możliwości wypełnienia
formularza "Niebieska Karta - A" z uwagi na nieobecność osoby, co do której istnieje podejrzenie, że
jest dotknięta przemocą w rodzinie, stan jej zdrowia lub ze względu na zagrożenie jej życia lub zdrowia,
wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A" następuje niezwłocznie po nawiązaniu bezpośredniego
kontaktu z tą osobą lub po ustaniu przyczyny uniemożliwiającej jego wypełnienie. Trzeba podkreślić,
że w przypadku, gdy nawiązanie bezpośredniego kontaktu z osobą, co do której istnieje podejrzenie, że
jest dotknięta przemocą w rodzinie, jest niewykonalne, wypełnienie formularza "Niebieska Karta - A"
następuje bez udziału tej osoby.
Formularz „Niebieska Karta - B”, który zawiera pouczenie dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie,
przekazuje się osobie, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą.

Uruchomienie procedury może nastąpić w różnych okolicznościach np.
•

podczas interwencji policji w rodzinie,

•

podczas badania lekarskiego osoby dotkniętej przemocą w rodzinie,

•

w trakcie kontaktu przedstawiciela danej służby ( np. szkoły, służby zdrowia, pomocy
społecznej itp.) upoważnionej do wszczęcia procedury, z osobą, która doznała przemocy. Nawet
jeśli nie ma dowodów wprost świadczących o występowaniu przemocy – ale są podejrzenia, że
osoba może jej doznawać – należy wszcząć procedurę, a zespół interdyscyplinarny rozstrzygnie
o zasadności prowadzenia dalszych działań,

•

na prośbę osoby doznającej przemocy w rodzinie,

•

jeśli świadek przemocy w rodzinie zgłasza jednej z instytucji sytuację przemocy. Wówczas
z osobą doznająca przemocy kontaktuje się dzielnicowy lub przedstawiciel pomocy społecznej,

który podczas rozmowy może uruchomić procedurę „Niebieskie Karty” wypełniając formularz
„A”.
W ciągu 7 dni formularz „Niebieska Karta-A” przesyła się do przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego, który w ciągu trzech dni od daty jego otrzymania, przekazuje go członkom
zespołu interdyscyplinarnego lub grupy roboczej.
Po uruchomieniu procedury interwencyjnej, która ma na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie
„Niebieska Karta”
Grupa robocza:
•

zaprasza na swoje posiedzenie osobę wobec której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta
przemocą, aby zdiagnozować jej sytuację socjalno-bytową, poznać jej potrzeby, opracować
wspólnie z nią, indywidualny plan pomocy, który pozwoli zatrzymać przemoc,

•

podejmuje działania wobec osoby, co do której istnieje podejrzenie, że stosuje przemoc w
rodzinie ,mające na celu zatrzymanie przemocy,

•

poszczególne służby, wchodzące w skład grupy roboczej podejmują działania mające na celu
zapobieganie zagrożeniom występującym w rodzinie np. dzielnicowy składa systematyczne
wizyty w rodzinie, pedagog szkolny diagnozuje sytuację dzieci, które są w rodzinie, pracownik
socjalny prowadzi rozmowy mające na celu szeroko rozumianą pomoc,

•

monitoruje sytuację rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych
wystąpieniem przemocy,

•

dokumentuje działania podejmowane wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz
efekty tych działań,

•

informuje Przewodniczącego Zespołu o efektach działań grup roboczych

Procedura „Niebieska Karta” kończy się:
•

w przypadku ustania przemocy w rodzinie,

•

braku zasadności podejmowania dalszych działań,

•

zrealizowania indywidualnego planu pomocy,

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej:
•

zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej,

•

poinformuj dzielnicowego o doświadczaniu przemocy;

•

gdy w Twoim domu dochodzi do awantur nie bój się wzywać Policję (poinformuj policjanta
o doświadczaniu przemocy domowej);

•

jeśli doznajesz przemocy fizycznej możesz zgłosić się do lekarza pierwszego kontaktu
i poprosić o bezpłatne zaświadczenie lekarskie o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała
związanych z użyciem przemocy w rodzinie;

•

jeśli osoba stosująca wobec Ciebie przemoc nadużywa alkoholu możesz zgłosić ten problem
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która mieści się w siedzibie
Urzędu Gminy w Radowie Małym;

•

masz prawo do złożenia na Policji lub w prokuraturze zawiadomienia o popełnieniu
przestępstwa przez osobę, która krzywdzi Ciebie lub Twoją rodzinę

