
PRZEMOC W CIENIU COVID-19

NIEBIESKA  KARTA

CHCEMY CIĘ WSPIERAĆ 
Pomimo, że kontakty osobiste pomiędzy przedstawicielami służb

zaangażowanych w  realizację procedury Niebieskiej Karty, jak również z

osobami wymagającymi wsparcia ograniczone zostały do niezbędnego

minimum, to nadal świadczymy pomoc. Preferowaną formą obecnej pracy są

działania podejmowane na odległość, w miarę możliwości drogą telefoniczną

lub za pośrednictwem korespondencji email lub Poczty Polskiej.

 

NK - JAK TO DZIAŁA?
Niezwłocznie po otrzymaniu formularza „Niebieskiej Karty” pracownik socjalny

MOPR i funkcjonariusz dzielnicowy Policji nawiązują kontakt telefoniczny z

osobą doznającą przemocy w rodzinie, diagnozują sytuację życiową rodziny,

stopień potencjalnego zagrożenia ze strony sprawcy przemocy, jak też

udzielają profesjonalnego wsparcia i  poradnictwa, adekwatnego do

zdiagnozowanej sytuacji. (czyt. dalej - zakers pomcy)

GDZIE MOGĘ SIĘ ZGŁOSIĆ?
Zarówno komisariaty Policji, jak też Sekcja ds. przeciwdziałania przemocy w

rodzinie MOPR nadal są otwarte i dostępne dla osób zgłaszających

się bezpośrednio do ich siedzib, zaś spotkania z osobami z zewnątrz odbywają

się w  wydzielonym miejscu obsługi interesanta, przy zachowaniu niezbędnej

odległości i  innych środków ochrony osobistej. Wszczęcie procedury NK, poza

sytuacjami interwencji Policji lub MOPR w miejscu zamieszkania rodziny, przy

braku możliwości kontaktu osobistego w placówkach, odbywa się w drodze

rozmowy telefonicznej z osobą zgłaszającą,

UWAGA!
W sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia osoby 

 doznające przemocy w rodzinie, powinny wzywać na 

 interwencję Policję pod całodobowym numerem 

 telefony 112.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA
Dla części osób doznających przemocy konieczność ciągłego przebywania

w  miejscu zamieszkania uniemożliwia swobodny kontakt telefoniczny. W

takiej sytuacji pomoc oferowana jest w dogodnym dla danej osoby czasie, gdy

np. znajdzie się w  bezpiecznym dla niej miejscu, gwarantującym swobodę

wypowiedzi lub w innej formie, np. elektronicznie lub w drodze

porespondencji listowej.

ZAKRES POMOCY
Wsparcie i pomoc pozwala na zabezpieczenie sytuacji osób doznających

przemocy i zapobiega eskalacji problemów. NK to także poradnictwo jak

reagować w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa, możliwość złożenia

zawiadomienia o przestępstwie, bezpłatne wsparcia specjalistyczne

(psychologiczne, prawne, terapeutyczne, finansowe) rodzinom dotkniętym

problemem przemocy. Sytuacja rodziny weryfikowana jest również pod kątem

zasadności objęcia wsparciem przewidzianym ustawą o pomocy społecznej.
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