Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Jaworznie

Procedura „Niebieskie Karty”
W dniu 18 października 2011 roku weszła w życie unowocześniona procedura pod nazwą „Niebieskie Karty”.
Procedura przewiduje ścisłą współpracę służb realizujących zadania dotyczące przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Jej celem jest zapobiegnięcie dalszemu stosowaniu przemocy w rodzinie oraz zrealizowanie indywidualnego planu
pomocy. 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.
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Wszczęcie procedury „Niebieskie Karty” następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta – A”. Kartę
wypełnia przedstawiciel właściwej służby, gdy w toku prowadzonych czynności służbowych poweźmie podejrzenie o
stosowaniu przemocy w rodzinie. Do wypełniania formularza „Niebieska Karta – A” są zobowiązani: Policjant,
przedstawiciel jednostki organizacyjnej pomocy społecznej – pracownik socjalny, przedstawiciel ochrony zdrowia –
lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny, przedstawiciel oświaty – nauczyciel, przedstawiciel gminnej komisji
rozwiązywania problemów alkoholowych. Wszczęcie procedury nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w
rodzinie. Po wypełnieniu formularza „Niebieska Karta – A” osobie, co do której istnieje podejrzenie, że dotyczy jej
przemoc, przekazuje się formularz „Niebieska Karta — B”. Jeżeli tą osobą jest dziecko, formularz „Niebieska Karta — B”
przekazuje się rodzicowi, opiekunowi prawnemu lub faktycznemu albo osobie, która zgłosiła podejrzenie stosowania
przemocy w rodzinie. Po sporządzeniu formularza „Niebieska Karta – A” należy przekazać go do przewodniczącego
zespołu interdyscyplinarnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia wszczęcia procedury. Kopię
wypełnionego formularza „Niebieska Karta – A” pozostawia się u wszczynającego procedurę. Przewodniczący zespołu
interdyscyplinarnego po otrzymaniu formularza „Niebieska Karta – A” niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 3 dni
od dnia jego otrzymania przekazuje formularz członkom zespołu interdyscyplinarnego. Członkowie zespołu bądź grupy
roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – C” na posiedzeniu, w obecności zaproszonej osoby, co do której
istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie. Na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego lub grupy
roboczej nie zaprasza się dziecka. Osoba dotknięta przemocą w rodzinie nie ma obowiązku stawienia się na spotkanie.
Nie grozi jej za to żadna sankcja. Taka sytuacja nie wstrzymuje jednak prac zespołu. W dalszej kolejności członkowie
zespołu bądź grupy roboczej wypełniają formularz „Niebieska Karta – D” w obecności osoby, wobec której istnieje
podejrzenie, że stosuje przemoc w rodzinie. Osoba ta zostaje wezwana na posiedzenie zespołu bądź grupy roboczej.
Jeżeli domniemany sprawca przemocy nie stawi się na wezwanie zespołu, bądź grupy roboczej, to taka sytuacja nie
wstrzymuje dalszych działań specjalistów, choć niewątpliwie przeprowadzenie rozmowy z domniemanym sprawcą jest
ważne dla ustalenia planu pomocy rodzinie. W następnej kolejności obowiązkiem zespołu jest wnikliwe
przeanalizowanie sprawy, przygotowanie planu pomocy rodzinie i realizowanie go w dalszej części procedury.
Zakończenie procedury jest możliwe w dwóch przypadkach:
1. ustania przemocy w rodzinie i uzasadnionego przypuszczenia o zaprzestaniu dalszego stosowania przemocy w
rodzinie oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy albo
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2. rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań.
Zakończenie procedury wymaga udokumentowania w formie protokołu podpisanego przez przewodniczącego zespołu
interdyscyplinarnego.
O zakończeniu procedury powiadamia się podmioty uczestniczące w procedurze po jej zakończeniu.
Działania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w ramach pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i
grup roboczych.
W myśl ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie jednym z członków Zespołu Interdyscyplinarnego i Grupy
Roboczej jest także członek Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (w skrócie GKRPA).
Przedstawiciel ten ma obowiązek wszcząć procedurę Niebieska Karta, kiedy sytuacja tego wymaga, poprzez
wypełnienie kwestionariusza Niebieska Karta – A.
Przedstawiciel GKRPA zostaje powołany do wykonania czynności w danej sprawie, kiedy w rodzinie, w której wystąpiła
przemoc, znajduje się osoba nadużywająca alkoholu. Dzięki działaniom tego członka, osoba, która stosuje przemoc w
rodzinie i jednocześnie pije regularnie alkohol, może być skierowana na GKRPA. Komisja ta przeprowadza rozmowę z
tą osobą, zobowiązuje do leczenia odwykowego.
Przedstawiciel Komisji monitoruje sytuację osoby w zakresie prowadzonego leczenia odwykowego.
Rozporządzenie w sprawie procedury Niebieska Karta narzuca także na członka z ramienia GKRPA obowiązek
dokonania rozeznania w sytuacji ofiary przemocy w rodzinie, posiadanych przez nią potrzeb.
Udziela on informacji o miejscach, gdzie można uzyskać pomoc psychologiczną, prawną, socjalną, pedagogiczną.
Wskazuje podmioty udzielające wsparcia dzieciom doznającym przemocy w rodzinie. Podaje także inne wskazówki
odnośnie możliwości podjęcia działań zmierzających do poprawy sytuacji osoby pokrzywdzonej.
Osobie stosującej przemoc w rodzinie proponuje podjęcie terapii, zgłoszenia się na zajęcia korekcyjno - edukacyjne
dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
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