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WSTĘP

Ustawa o przeciwdziałaniu prze-
mocy w rodzinie z 2010 roku 
nakazała powołanie w każdej 
gminie zespołu  interdyscypli-
narnego ds. przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie.  Kilka ce-
lów przyświecało ustawodawcy. 
Po pierwsze od dawne istniała 
duża potrzeba zebrania w jednym 
miejscu wszystkich informacji 
dotyczących przypadków prze-
mocy w rodzinie na danym tere-
nie. Ze względu na powszechność 
zjawiska i jego specyfikę była też 
konieczność wdrożenia roz-
wiązań systemowych, zarówno 
interwencyjnych, jak i profilak-
tycznych. Zespół miał być więc 
lokalnym koordynatorem takich 
działań i kreatorem polityki 
przeciwprzemocowej w konkret-
nej gminie. Kolejnym zadaniem 
gminnego ZI miała być integra-
cja działań na rzecz konkretnych 
przypadków wystąpienia prze-
mocy zarówno interwencyjnych 
jak i profilaktycznych. W związku 
z tym ostatnim obszarem ustawa 
stworzyła możliwość , aby zespoły 
powoływały grupy robocze skła-
dające się ze specjalistów różnych 
służb do pracy w indywidualnych 
przypadkach. Kolejnym ważnym 
zadaniem zespołu, ale także grup 
roboczych jest dokumentowanie 
swoich działań. Miało to służyć 
urealnieniu współpracy różnych 
podmiotów oraz  łatwiejszemu 

przepływowi informacji, ale także 
do ewentualnych celów dowodo-
wych dla instytucji wymiaru spra-
wiedliwości.
Definiując samo zjawisko prze-
mocy w rodzinie, ale także pro-
ponując określone rozwiązania 
ustawodawca uznał wieloaspek-
towość przemocy w rodzinie, jej 
wysoką szkodliwość społeczną 
oraz poważne skutki psycholo-
giczne.  Stworzył proceduralne 
ramy do interdyscyplinarne-
go systemu oddziaływania  na 
rzecz zarówno osób doznają-
cych  przemocy, jak i ich rodzin 
oraz osób stosujących przemoc. 
Jako obowiązujący tryb inter-
wencji wobec przemocy wska-
zano w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 13 września 
2011 roku procedurę Niebie-
skie Karty, którą mogą inicjować  
przedstawiciele pięciu podmio-
tów: pomocy społecznej, poli-
cji, oświaty, gminnych komisji 
przeciwdziałania alkoholizmowi 
i rozwiązywania problemów al-
koholowych oraz ochrony zdro-
wia. Rozporządzenie zawiera 
przepisy wykonawcze dotyczące 
sposobów realizacji działań oraz  
wzory obowiązujących formu-
larzy. Profesjonaliści zajmujący 
się przeciwdziałaniem przemo-
cy w rodzinie otrzymali więc 
konkretne narzędzia do bieżącej 
pracy, a także umożliwiające po-

rządkowanie i systematyzowanie 
działań poszczególnych służb. 
W założeniach twórców proce-
dury przedstawiciele tych pięciu 
podmiotów, zgodnie z katalo-
giem zadań, miały współpraco-
wać na rzecz przeciwdziałania 
przemocy w konkretnych przy-
padkach. Przepisy dopuszczają 
też udział w pracach grup ro-
boczych przedstawicieli NGO, 
kuratorskiej służby sądowej oraz 
innych podmiotów działających 
na rzecz danej rodziny.
Jak jest teraz trzy lata po wejściu 
w życie przepisów rozporządze-
nia. W Warszawie rocznie służby 
inicjują procedurę NK w oko-
ło 2500 przypadków przemocy 
w rodzinie. Nieznaczna część 
to sytuacje, kiedy nie ma mery-
torycznego z uzasadnieniem dla 
prowadzenia działań, co znaczy 
mamy do czynienia np. z kon-
fliktem, a nie przemocą.

Katarzyna Przyborowska
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W większości przypadków realizowanych w Warszawie procedur Niebies-
kie Karty, Zespoły Interdyscyplinarne decydują się na powoływanie grup 
roboczych składających ze specjalistów pracujących na rzecz konkretnej 
rodziny. Dużo grup roboczych pracuje przez wiele miesięcy. I dlatego 
ważne jest, aby w tej pracy specjalista znalazł cel własny oraz cel repre-
zentowanej przez siebie instytucji, a także uruchomił w sobie gotowość 
do współprac pracy z innymi profesjonalistami tak, aby uzupełniać się 
w działaniach.
Celem powołania każdej grupy roboczej jest praca z konkretną osobą/
rodziną pod kątem zatrzymania przemocy. W pierwszym spotkaniu 
uczestniczy osoba, która założyła NK, pracownik socjalny, policjant i/lub 
osoby, które mają potencjalny kontakt z rodziną (np. pedagog/wychowaw-
ca ze szkoły, do której uczęszczają dzieci). 
Uczestnicy grup roboczych są powoływani w ramach swoich obowiązków 
służbowych. Nowe rozwiązania i obowiązki rodzą dla specjalistów, pra-
cowników służb pomocowych i organizacji wiele wątpliwości, pytań i obaw. 
Można powiedzieć, że obszary niepokoju dotyczą zarówno współpracy 
między uczestnikami grupy jak i braku jasności, co do oczekiwań 
Zespołu Interdyscyplinarnego wobec grupy roboczej oraz stosunku 
i oczekiwań instytucji, z której wywodzi się członek grupy roboczej, co 
do jego aktywności w grupie i celów realizowanych przez grupę roboczą.

Oto obawy najczęściej zgłaszane przez uczestników grup roboczych w cz-
terech różnych obszarach: współpraca w grupie, oczekiwania zespołu in-
terdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, oczekiwa-
nia instytucji macierzystej oraz obawy dotyczące samego specjalisty i jego 
kompetencji własnych. Lista obaw została zebrana dziewki wspólnej pracy 
członków grup roboczych na seminariach organizowanych przez Stowar-
zyszanie OPTA.
Obawy dotyczące współpracy w grupie roboczej:
Sens uczestnictwa w grupie
•	 Czy wszyscy podobnie będziemy rozumieć sytuację przemocy – czy 

będziemy mówić jednym głosem?
•	 Czy praca w grupie będzie skuteczna, efektywna?
•	 Czy moje cele i cele mojej instytucji będą spójne z celami grupy roboczej?
•	 Czy działania grupy przyniosą pożądane skutki?
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Zasady współpracy
•	 Czy wszyscy będą podobnie zaangażowani?
•	 Czego grupa będzie ode mnie oczekiwać?
•	 Czy wszyscy będą w równym stopniu dbać o poufność?
•	 Czy będę mógł odmówić jakiegoś zadania?
•	 Czy i w jakim stopniu będę miał wpływ na prace grupy?
•	 Kto będzie decydował o kierunku pracy grupy?

Obawy dotyczące oczekiwań zespołu interdyscyplinarnego ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:
•	 Jakie formalności należy dopełnić?
•	 Jak dokumentować pracę grupy roboczej?
•	 Jak ma przebiegać komunikacja grupy z ZI?
•	 Do kogo z ZI zwracać się z wątpliwościami?
•	 Po jakim czasie ZI będzie oczekiwało efektów pracy grupy?
•	 Jak długo należy monitorować sytuację rodziny?
•	 Kiedy i jak zakończyć pracę grupy roboczej?

Obawy dotyczące oczekiwań instytucji macierzystej profesjonalisty:
•	 Czy moje zadania służbowe nie będą kolidować z pracami grupy robo-

czej?
•	 Co z ujawnianiem danych poufnych – jak mój zwierzchnik do tego się 

odniesie?
•	 Jak mam dokumentować swoją pracę będąc na spotkaniach grupy robo-

czej?
•	 Kto jest moim zwierzchnikiem podczas uczestnictwa w grupie robo-

czej: ZI czy pracodawca?

Obawy dotyczące kompetencji wlanych profesjonalisty, jego przygotowa-
nia do pracy  w tej roli:
•	 Czy moje rozumienie przemocy jest poprawne?
•	 Czy moje rozumienie sytuacji w rodzinie jest właściwe?
•	 Czy będę potrafił przekonać innych do  swojego zdania/moich opinii?
•	 Czy będę skuteczny w kontaktach z osobą stosującą/ doświadczającą 

przemocy?
•	 Czy będę potrafił sprostać zadaniom powierzonym przez grupę?
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Specjaliści służb pomocowych pracując osobno, w sposób nieskoordy-
nowany, są mniej skuteczni niż członkowie zespołów realizujących idee 
współpracy. Żadna z instytucji z osobna nie dysponuje takimi instrumenta-
mi ani uprawnieniami, które gwarantowałyby zaspokojenie wszystkich po-
trzeb osób doświadczających przemocy. Praktyka pokazuje, że skuteczność 
podejmowanych działań na rzecz osób pokrzywdzonych znacząco wzras-
ta, gdy grupa specjalistów reprezentujących różne służby potrafi ze sobą 
konstruktywnie współpracować. Jednakże współpraca jest pewnym pro-
cesem, wymaga znajomości kompetencji poszczególnych służb, rozumie-
nia różnych aspektów zjawiska przemocy, zakłada konieczność określenia 
celów i ról poszczególnych osób, a także umiejętności komunikacyjnych 
wszystkich jego członków. 
Efektywność współpracy zależy również od jakości wzajemnych kontak-
tów interpersonalnych oraz wypracowanych strategii postępowania pod-
czas tworzenia ścieżek pomocy dla osób doświadczających przemocy.
Podczas pracy w ramach Grupy Roboczej jej członkowie stają się 
zespołem. 
Powszechnie wiadomo, że nie wszystkie zespoły działają efektywnie. Część 
z nich staje się tzw. pseudozespołem, który charakteryzuje całkowity brak 
odpowiedzialności poszczególnych członków, brak wspólnego celu a w konsek-
wencji zupełna nieskuteczność. Inne z nich stają się potencjalnym zespołem, 
który próbuje stworzyć wspólny cel, ale towarzyszy mu brak akceptowanego 
przez wszystkich sposobu działania. Jeszcze inny staje się zespołem rze-
czywistym, który działa efektywnie, ma dobrze sformułowany cel, zadania 
i sposób pracy oraz zasady odpowiedzialności.
Charakter zespołu oraz pozytywne lub negatywne relacje w zespole 
wpływają w oczywisty sposób na samopoczucie jego członków. Z tego jak 
się czują wynika poziom motywacji do realizacji celów, które stoją przed 
zespołem. Od motywacji zaś zależą bezpośrednio rezultaty zespołowych 
zadań.

Jak odróżnić zespół rzeczywisty od  zespołu potencjalnego i pseudozespołu?

Zespół rzeczywisty Potencjalny zespół, pseudozespół

Wyraźne cele, reguły, role
Bezpośrednia komunikacja

Zaufanie do innych

Niejasne cele, reguły, role
Komentarze na boku – „podskórna” 
komunikacja
Rywalizacja
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Przestrzeń dla wszystkich
Samorealizacja
Pomysłowość
Pomocna atmosfera
Efektywne spotkania
Współzależność
Elastyczność

Brak przestrzeni dla wszystkich
Brak zaangażowania
Brak inspiracji
Niezdrowe napięcia
Poczucie straty czasu
Wymuszona kooperacja
Sztywne procedury 

Prawdopodobnie wielu praktyków uczestniczących w grupach roboczych 
doświadczyło zarówno bycia w rzeczywistym jak i pseudozespole.
Co zrobić, aby powoływane przez Zespoły Interdyscyplinarne grupy 
robocze pracowały efektywnie a ich członkowie odczuwali satysfakcję 
z rezultatów swoich działań? 
Kluczowym zagadnieniem, szczególnie w początkowej fazie budowania 
współpracy, jest świadomość uczestników jak i osób delegujących ich do 
tego zadania, że biorą udział w procesie grupowym i bez zadbania o ten 
proces, mogą nigdy nie stać się grupą efektywnie pracujących ze sobą osób, 
a jedynie jednostkami, które tworzą „papierowe strategie pomocy”.  Poma-
gacze powodu skali zjawiska przemocy (często jeden specjalista uczest-
niczy w kilku grupach roboczych), presji czasu (uczestniczenie w gru-
pie roboczej jest jednym z zadań wykonywanych w ramach obowiązków 
służbowych), presji wyniku (bezpośredni przełożeniu koncentrują się na 
osiągnięciu szybkiego efektu), chcą jak najszybciej przejść do tworzenia 
ścieżki pomocy dla konkretnej rodziny, traktując siebie jak i klientów, jako 
narzędzie w dochodzeniu do obranego celu, jakim jest wypełnienie pro-
cedury. Towarzyszy temu frustracja przejawiająca się niechęcią do uczest-
niczenia w grupach roboczych, powątpiewanie w sens ich istnienia jak 
i skuteczność tej formuły.  
Zanim grupa osiągnie etap pełnej współpracy musi przejść przez kilka faz. 
Bruce Tuckman i Mary Jansen wyróżniają cztery etapy organizacji pracy 
grupy ( procesu grupowego):
•	 Formowanie
•	 Burzenie
•	 Normowanie
•	 Realizacja 

Formowanie – etap ten cechuje wysoki stopień niepokoju. Członkowie 
wywierają na sobie pierwsze wrażenia, określają wzorce zachowań, 
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przydzielają poszczególnym osobom role. Uwaga grupy jest skoncentro-
wana na strukturze grupy oraz rolach jej poszczególnych członków.
Czego można się spodziewać na tym etapie wśród członków grupy? 
Na poziomie formułowania zadań uczestnicy poszukują sensu uczestnict-
wa w danej grupie, próbują budować ramy dla uczestnictwa w grupie oraz 
próbują nadać grupie strukturę.
Na poziomie zachowań członkowie grupy powątpiewają w sens istnie-
nia grupy, wykazują brak zaufania do innych lub zaangażowania w pracę, 
skupiają się na osobie prowadzącej. Pojawiają się dyskusje nie na temat, 
wiele rozmów. Nikt nie bierze odpowiedzialności za działanie grupy. 
Uczestnicy poszukują prostych/ standardowych rozwiązań, (np. wniosek 
do sądu o wgląd w sytuację rodziny). Często pojawia się cisza lub zachow-
ania ucieczkowe – intelektualizowanie, mgliste odpowiedzi, sprawianie  
wrażenia pewności siebie.
Co może w tej fazie zrobić osoba prowadząca?
Można wyjaśnić wszystkim obecnym jaki był cel powołania grupy 
z perspektywy zespołu interdyscyplinarnego. Dobrym momentem jest 
wyjaśnienie oczekiwań, jakie ma zespól interdyscyplinarny wobec gru-
py roboczej. Należy jasno określić planowany przebieg i cel spotkania 
(czas, zachowania, które można zaakceptować) – wspólne opracowanie 
reguł pracy grupy. Warto wprost nazywać to, co dzieje się na spotkaniu 
(np. widzę, że mamy różną wiedzę na temat rodziny; rozumiem, że nie 
każdy ma przekonanie, że w rodzinie dochodzi do przemocy; nie mamy 
spójności, kto tu jest osobą stosującą przemoc). Pomocne na tym etapie 
działania grupy jest koncentrowanie się na faktach oraz dbanie, aby każdy 
powiedział o swoim odbiorze  danej sytuacji (np. dopytywanie, czy każdy 
członek grupy akceptuje dotychczasowe ustalenia). Bardzo ważne jest 
także okazywanie wszystkim uczestnikom szacunku i uwagi.

Burzenie – po wzajemnym przetestowaniu następuje wyrażanie własnych 
opinii. Na tym etapie pojawiają się różnice zdań oraz konflikty. Jest to 
bardzo ważny etap tworzenia spójnej grupy
Czego można się spodziewać na tym etapie funkcjonowania grupy?
Na poziomie formułowania zadań pojawiają się następujące obszary 
działań: wyjaśnianie nieporozumień, ujawnianie istniejących różnic, twor-
zenie nowego podziału ról uczestników i nowej struktury. 
Na poziomie zachowań członkowie grupy mogą rywalizować ze sobą, zaj-
mowanie swoją osobą dużo przestrzeni – długie wypowiedzi, negowanie. 
Pojawia się krytyka działań. Celów. Może dojść do ostrej konfrontacji (np. 
co zrobiłeś, dlaczego się nie przygotowałeś). Poszczególni członkowie  
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grupy silne koncentrują się na swoich potrzebach. Często w zachowaniach 
uczestników pojawia się śmiech i emocjonalne reakcje na stawiane wy-
mogi czy zadania. W tej fazie może też ujawnić się walka o nieformalne 
przywództwo. Grupa może kwestionować wartości czy wykonalność zada-
nia. Członkowie tworzą się utarte ścieżki (przywiązanie do pierwszych 
pomysłów). Ujawniają się nierealistyczne oczekiwania. W tej fazie 
działania  grupy występuje różne tempo rozwoju uczestników (uczestnicy 
w różnym tempie przekonują się do pracy grupy). Uczestnicy zdają sobie 
sprawę z trudności i problemów. Może ujawnić się chęć przerzucenia pro-
blemów „do góry” (np. niech ktoś się tym zajmie).
Co może w tej fazie zrobić lider?
Może promować różnorodne punktów widzenia. Powinien dopytywać, czy 
każdy członek grupy akceptuje dotychczasowe ustalenia. Przydatne jest 
dzielenie dużych problemów na mniejsze, docenianie nawet małych suk-
cesów, dbanie o to, aby każdy powiedział o swoim odbiorze sytuacji. Znów 
ważne jest okazywanie szacunek i uwagi dla każdego i każdej wypowiedzi. 
Można odnosić się do wypracowanych na początku reguł dziania grupy, 
koncentrować się na faktach,  na czasie i ustalonych celach.

Normowanie – na tym etapie pojawiają się normy grupy, czyli modulatory 
zachowań niezbędne do efektywnego jej funkcjonowania.
Na tym etapie następuje budowanie zaangażowania uczestników grupy 
roboczej.
Na poziomie zachowań uczestników następuje dalszy rozwój spójności 
grupy. Członkowie grupy wyłaniają normy zachowań, dochodzi do 
przezwyciężenia konfliktów i oporu. Rozwija się wzajemne wsparcie 
uczestników. Grupa zaczyna postrzegać świat na „nas” i „ich”. Działania 
zaczyna zastępować dyskusje. Mogą pojawiać się nieoczekiwane problemy. 
Jak można wspierać grupę na tym etapie?
Pomocna jest wówczas otwarta wymiana istotnych dla celów grupy inter-
pretacji. Należy umożliwić uczestnikom otwartą wymianę opinii n/t zada-
nia oraz komunikowanie poglądów i uczuć. Prowadzący może zachęcać do 
autoanalizy i samodzielnego dochodzenia do rozwiązania nieporozumień. 
Ważne jest zachęcanie do dzielenia się odpowiedzialnością i obowiązkami, 
np. podział zadań w pozyskiwaniu informacji oraz koncentrowanie się na 
celu i harmonogramie.

Działanie – po sformowaniu grupy następuje okres jej normalnej pra-
cy, jako zespołu. Grupa staje się rzeczywistym zespołem. Przejście przez 
pierwsze trzy fazy powoduje zatem dużą wydajność. Ukształtowany 
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zespół przechodzi do fazy harmonijnej współpracy, bierze na siebie 
odpowiedzialność za przyjęte cele, i sposoby ich osiągania. 
Grupa robocza na tym etapie osiąga i realizuje cele swojej pracy.
Uczestnicy postrzegają swoje role w kategoriach funkcjonalności wobec 
zadań. Uzyskują elastyczność w działaniu. Otwarcie dzielą  się swoimi 
przemyśleniami i wyłaniają się rozwiązania.  Następuje konstruktywna 
pracy nad zadaniem. Uczestnicy doświadczają postępu na drodze do celu. 
Energia grupy skupia się na zadaniu. Grupa może wówczas przyjmować  na 
siebie zbyt wiele obowiązków. Poszczególni członkowie zespołu nabierają 
odwagi do samodzielnego działania bez ustalenia tego z grupą, co może 
stać się trudnością. Mogą pojawić się problemy z komunikacją i może 
nastąpić spadek motywacji wynikający z nieskuteczności założonych 
działań (np. klientka zachęcana do współpracy nie podejmuje jej).
Jakie można wdrożyć działania wspierające?
Ważne jest ustalenie przez grupę własnego stylu działania np. ustalenie 
częstotliwości spotkań – rytuałów, sposobu komunikowania się między 
spotkaniami. Pomocne bywa ustalenie tego, czy każdy wie, co ma robić 
i czego potrzebuje, aby efektywniej zrealizować swoje zadanie. Konie-
czna jest na tym etapie koncentracja na warunkach realizacji celu oraz 
sprawdzanie stopnia jego realizacji, a także poszukiwanie alternatywnych 
rozwiązań.
Jeśli chcemy, by grupa robocza efektywnie współpracowała oprócz wiedzy 
merytorycznej jej członków potrzebne jest danie jej czasu na rozwój. 
Nie bez znaczenia pozostaje fakt, że jeśli grupa zbagatelizuje któryś 
z w/w etapów (nie da sobie czasu), będzie miała trudności w osiągnięciu 
etapu autentycznej współpracy.
Bardzo ważne jest, aby specjaliści służb pomocowych zobowiązani ustawą 
do uczestniczenia w zespołach interdyscyplinarnych oraz w grupach robo-
czych,  nabyli umiejętności świadomego kreowania tego procesu.
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1. TECHNIKI SŁUŻĄCE WZAJEMNEMU ZROZUMIENIU

Parafraza
Parafraza to powiedzenie tego, co zrozumieliśmy z wypowiedzi rozmówcy.

Kiedy?
Stosuj parafrazę wtedy, gdy nie do końca rozumiesz wypowiedź rozmówcy 
i nie są dla ciebie jasne jego intencje. Za pomocą parafrazy sprawdzasz, czy 
dobrze go rozumiesz i dajesz mu możliwość weryfikacji.

W jakim celu?
•	 Aby pokazać, że słuchasz i koncentrujesz się na wypowiedziach partnera.
•	 Aby sprawdzić, czy dobrze rozumiesz intencje rozmówcy.
•	 Aby uporządkować treść rozmowy i skupić uwagę na poruszanych 

kwestiach.
•	 Aby okazać zainteresowanie i zrozumienie dla rozmówcy oraz zachęcić 

go do dalszej wypowiedzi.

Jak?
Powiedz własnymi słowami wypowiedź rozmówcy tak, jak ją rozumiesz.
Powiedz na przykład: O ile cię dobrze zrozumiałem…, Z tego, co rozumiem…, 
Chodzi ci o to… czy tak?, Rozumiem, że pytasz…

Pamiętaj
Korzystając z parafrazy nie oceniaj i w żaden sposób nie wartościuj wypo-
wiedzi rozmówcy. Odłóż na bok własny punkt widzenia. Zrozumieć to wcale 
nie znaczy zgodzić się. Parafraza nie powinna zawierać nic więcej niż to, co 
usłyszałeś.

Zadawanie pytań
Pozwalają zdobyć informacje, pomagają we wzajemnym zrozumieniu, 
umożliwiają poszukiwanie rozwiązań.

Kiedy?
•	 Na każdym etapie pracy w grupie.

W jakim celu?
•	 Aby zdobyć informacje.
•	 Aby wyjaśnić wątpliwość i nieporozumienia.
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•	 Aby zachęcić rozmówcę do poszukiwania rozwiązań.
•	 Aby przeanalizować możliwe propozycje rozwiązań.

Jak? 
Zadawaj pytania dostosowane do konkretnego celu. Stosuj zarówno pyta-
nia otwarte jak i zamknięte.

Pytania otwarte zaczynają się słów: co, kiedy, ile, jak, gdzie, dlaczego, po co…
Wykorzystanie pytań otwartych można porównać do łowienia ryb – za 
pomocą sieci usiłujesz złowić dużą ilość gatunków ryb, innymi słowy 
zbierasz różne informacje. Poprzez pytania otwarte zmuszasz rozmówcę 
do myślenia, a więc budujesz jego świadomość i odpowiedzialność za pos-
tawiony problem, jak również zachęcasz do współpracy.
Co się stało? Jak myślisz, gdzie tkwi problem? Jakie są twoje oczekiwania 
związane z naszą pracą?

Pytania zamknięte to pytania zaczynające się od słowa czy i zawsze mają 
jedną, jedyną odpowiedź tak lub nie.
Pytania zamknięte przypominają łowienie ryb za pomocą wędki – starasz 
się wtedy złapać jedną rybę, czyli uzyskać odpowiedź typu tak lub nie.
Czy zgadzasz się na moją propozycję? Czy takie rozwiązanie jest dla ciebie do 
przyjęcia?

Pamiętaj
Nie zadawaj pytań sugerujących odpowiedź czy rozwiązanie. Zadawaj py-
tania, kiedy naprawdę chcesz dowiedzieć się, co sądzi Twój rozmówca. Nie 
używaj pytań do przekonywania.

Podsumowywanie
Podsumowanie to ponowne przedstawienie najważniejszych kwestii, 
myśli, odczuć, które pojawiły się w rozmowie. 

Kiedy?
•	 Na zakończenie pracy grup.
•	 Na zakończenie każdej części pracy grupy.

W jakim celu?
•	 Aby zebrać najważniejsze fakty i potwierdzić rozumienie.
•	 Aby pokazać, jaki postęp został osiągnięty i zachęcić do dalszych 

wysiłków.
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•	 Aby upewnić się, że wszystkie sprawy w danej części spotkania zostały 
omówione i możemy przejść do następnej lub zakończyć spotkanie.
Aby rozmówca mógł skorygować nasze rozumienie jego wypowiedzi.

Jak?
Przedstaw sam lub zachęć rozmówcę do przedstawienia najważniejszych 
kwestii, które dotychczas zostały poruszone.
Możesz dokonać podsumowania przez:
•	 Pośrednie wyrażenie prośby o podsumowanie, np.:
•	 To może podsumujemy naszą rozmowę.
•	 To, co dotąd padło, można by podsumować w następujących punktach...
•	 Osobiste podsumowanie, np.

Wygląda, że najważniejsze kwestie, które dotąd padły to… Czy coś pominąłem?

2. TECHNIKI SŁUŻĄCE ANGAŻOWANIU UCZESTNIKÓW

Wyciąganie
Wyciąganie to sposób zachęcenia ludzi, by głębiej wyjaśnili i sprecyzowali 
swoją wypowiedź, to przesłanie komunikatu: „Jestem z tobą, w pełni cię 
rozumiem, teraz powiedz mi coś więcej”.

Kiedy?
•	 Wyciąganie jest pomocne w sytuacjach, gdy ktoś niezbyt jasno się wy-

powiada lub wydaje mu się, że jest zrozumiały, ale jego wypowiedź po-
zostaje niejasna.

•	 Idea wyciągania opiera się na stwierdzeniu: „Masz dużo czasu, opo-
wiedz mi wszystko”.

•	 Decydując się na wyciąganie zadaj sobie pytanie: „Czy myślę, że rozu-
miem sedno tego, co on (ona) chce powiedzieć?”. Jeśli odpowiedź brzmi 
„nie” – zacznij wyciągać.

Jak?
•	 	 Technika wyciągania jest najefektywniejsza w połączeniu z parafrazą, 

ale nie stosuj jej zamiast parafrazy. Oto przykład:
A: „Myślę, że pani B. jak każda osoba doznająca przemocy nie będzie 

współpracować.”
B: „O ile dobrze cię zrozumiałem, uważasz, że większość osób doświa-

dczających przemocy nie chce współpracować(parafraza). Czy mógłbyś 
podać jakiś przykład tego, co masz na myśli? (wyciąganie)”
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•	 Po parafrazie zadawaj pytania otwarte, np. „Co przez to rozumiesz?”, 
„Jak to widzisz?”

•	 Inną metodą wyciągania jest sparafrazowanie wypowiedzi rozmówcy 
a następnie użycie łącznika takiego, jak „więc...”, „bo...” lub „i...” i zawi-
eszenie głosu. Oto przykład:
„Mówisz, żeby poczekać jeszcze z doniesieniem do prokuratury, bo...”

Odzwierciedlanie
Odzwierciedlanie to technika służąca dokładnemu odtworzeniu usłyszanej 
wypowiedzi. Jest to skrajnie formalna postać parafrazy polegająca na wier-
nym powtórzeniu słów rozmówcy – „odbiciu ich w lustrze” (stąd nazwa). 
Niektórzy ludzie potrzebują takiego stopnia precyzji wypowiedzi, by czuć 
się należycie uważnie wysłuchanym.

Kiedy?
•	 Im bardziej członkowi grupy/osobie prowadzącej spotkanie zależy na 

podkreśleniu swojej neutralności, tym częściej powinien stosować od-
zwierciedlanie zamiast parafrazy.

•	 Stosowanie techniki odzwierciedlania pozwala budować zaufanie 
w nowo powstałej grupie, która nie miała do tej pory kontaktu z taką 
formą pracy.

•	 Odzwierciedlanie zwiększa tempo powolnej dyskusji, nadaje się więc do 
zastosowania przy prowadzeniu „burzy mózgów”.

Jak?
•	 Jeżeli twój rozmówca wypowiedział pojedyncze zdanie, powtórz je 

dokładnie, jeśli wypowiedział kilka zdań – powtórz kluczowe słowa 
i frazy.

•	 Używaj słów swojego rozmówcy, nie swoich.
•	 Odzwierciedlanie słów rozmówcy a odzwierciedlanie jego tonu czy wy-

razu twarzy, to dwie różne rzeczy. Mów tonem ciepłym i akceptującym, 
niezależnie od tego, jak brzmiał głos rozmówcy.

•	 Bądź sobą. Zachowaj swoje gesty i swój ton głosu. Pamiętaj, że celem 
stosowania odzwierciedlania jest budowanie zaufania.

Równoważenie
Dyskusja często przybiera kierunek nadany jej przez kilka pierwszych 
osób zabierających głos. Stosując równoważenie można wyjść z tego ogra-
niczenia, pytając o inne poglądy, które dotychczas nie zostały ujawnione 
przez osoby biorące udział w dyskusji.
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Kiedy?
•	 Równoważenie przeciwstawia się powszechnemu przekonaniu, że „mil-

czenie oznacza zgodę”. Dzięki równoważeniu osoby, które nie czują się 
wystarczająco bezpieczne, by wyrazić poglądy postrzegane przez nich, 
jako niepopularne, mogą je ujawnić.

•	 Równoważenie nie tylko pomaga indywidualnym uczestnikom, potrze-
bującym wsparcia w danym momencie. Wpływa pozytywnie również na 
normy grupy, jako całości. Przesyła komunikat: „Wszystko, co powiecie, 
jest do przyjęcia, niezależnie od tego, jakie poglądy głosicie.” 

Jak?
•	 Oto kilka przykładów równoważenia:
•	 „Znamy już stanowisko trzech osób, czy ktoś zaproponuje inny sposób 

spojrzenia na tę sprawę?”
•	 „Co sądzą inni?”
•	 „Czy wszyscy się z tym zgadzają?”
•	 „Poznaliśmy punkt widzenia „x” i punkt widzenia „y”. Czy jest trzeci 

punkt widzenia?”

Tworzenie przestrzeni
Tworzenie przestrzeni przesyła mało aktywnej osobie komunikat: „Jeśli nie 
chcesz mówić, to w porządku, ale jeśli chciałbyś coś powiedzieć, teraz masz 
okazję.”

Kiedy?
•	 W każdej grupie są uczestnicy, którzy dużo mówią i inni, którzy rzad-

ziej zabierają głos. Jeśli dyskusja przebiega w szybkim tempie, osoby 
nieśmiałe mogą mieć problemy ze znalezieniem odpowiednich słów.

•	 Niektórzy ludzie nie zabierają głosu, bo obawiają się bycia postrze-
ganym, jako niegrzeczni czy rywalizujący. Inni milczą, kiedy są w no-
wej grupie i nie są pewni, co jest akceptowane, a co nie. Jeszcze inni 
zachowują swoje myśli dla siebie, bo są przekonani, że ich pomysły nie 
są „tak dobre” jak pomysły innych. We wszystkich tych przypadkach 
bardzo pomocny staje się prowadzący spotkanie, który „tworzy dla nich 
przestrzeń”, aby mogli się włączyć.

Jak?
•	 Uważaj na cichych uczestników, na ich „język ciała” czy mimikę twarzy, 

które mogą wyrażać chęć mówienia.
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•	 Zaproś ich do mówienia. Na przykład: „Czy chciałbyś coś dodać?”
•	 	 Jeśli nie dają się namówić – nie naciskaj. Każdy ma prawo włączyć się 

wtedy, kiedy sam tego chce.
•	 Jeśli niektórzy uczestnicy zabierają głos o wiele częściej niż inni i dominują 

dyskusję, zaproponuj, aby każdy po kolei mógł się wypowiedzieć.

3. TECHNIKI INTERWENCYJNE

Bumerang

Kiedy?
Uczestnik kwestionuje pytanie lub zadanie postawione przez prowadzącego, 
czy wyniki pracy grupy.

Jak?
•	 Odbij pytanie lub wątpliwość do osoby, która je wyraża.

A: „Rozważanie tego problemu nie ma najmniejszego sensu!”
B: „Spróbuj zaproponować, co powinniśmy teraz zrobić.”

Domagaj się przestrzegania ustalonych zasad

Kiedy?
•	 Uczestnicy przerywają sobie nawzajem, obrażają się, spóźniają.

Jak?
Przypomnij wspólnie wypracowane zasady.

Nazwij otwarcie to, co złego dzieje się podczas spotkania

Kiedy?
•	 Cisza, małe zaangażowanie, konflikty, napięcie, zdenerwowanie, 

śmiechy, żarty, itp.

Jak?
Uczciwie i otwarcie nazwij to, co widzisz i czujesz tak, by cała grupa mogła 
sobie poradzić z problemem.
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Procedura „Niebieskie Karty” to ogół czynności podejmowanych i reali-
zowanych przez przedstawicieli określonych podmiotów w związku z uz-
asadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.
Procedura „Niebieskie Karty” jest procedurą rozpoczynającą interwencję 
kryzysową w rodzinie.

Interwencja kryzysowa – to działania nakierowane na pomoc osobie/rod-
zinie przeżywającej kryzys w uporaniu się z nim. Obejmuje wiele tech-
nik od zapewnienia kontaktu, bezpieczeństwa, wsparcia, po załatwienie 
intensywnego leczenia lub terapii. Można powiedzieć, że jest to złożona 
działalność dotycząca obszaru psychologicznego, medycznego i środowiska, 
w którym żyje klient.
Celem interwencji kryzysowej jest:
•	 Wyeliminowanie zachowań destrukcyjnych (aktów przemocy), które 

zagrażają innym członkom rodziny
•	 Zmiana sposobu postrzegania przez klienta sytuacji kryzysowej 
•	 Zmiana sposobu przeżywania stanów emocjonalnych wywołanych kry-

zysem 
•	 Zmiana sposobu wyrażania swoich reakcji 

W/w cele interwencji zostały sformułowane z perspektywy osób 
pomagających, co oznacza, że najczęściej mają się nijak do celów klienta. 

Trzy możliwe sytuacje w kontakcie z klientem:
•	 pomagacze odsuwają na bok własne cele i podążają za klientem
Jest to wskazane w pomocy psychologicznej, natomiast niemożliwe w sytu-
acji interwencji czy też kontrolowaniu klienta, co jest częste w pracy grup 
roboczych z klientem.

•	 cele pomagaczy tylko w pewnym stopniu pokrywają się z celami kli-
enta (np. klientka oczekuje, że służby „zrobią coś” z jej mężem żeby 
zachowywał się poprawnie, członkowie grupy roboczej oczekują jej 
współdziałania w zmianie)
Taka sytuacja daje wspólną płaszczyznę do dalszej współpracy i jest 
możliwa w poprawnie przeprowadzonej interwencji kryzysowej przez 
grupę roboczą.

•	 cele pomagaczy są rozbieżne z celami klienta (np. grupa robocza ocze-
kuje, że osoba stosująca przemoc zaniecha zachowań agresywnych, po-
dczas gdy osoba stosująca przemoc nie jest zainteresowana zmianą).
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Gdy grupa realizuje lub stara się realizować wyłącznie własne cele traktując 
klienta przedmiotowo, a klient próbuje realizować lub bronić swoich celów, to 
sytuacja taka najczęściej prowadzi do zerwania kontaktu, ruchów pozorowa-
nych ze strony klienta. Wszystko to jest poprzedzone narastającym napięciem.
Jeśli zaczniemy go zmuszać i doprowadzimy do realizacji naszych (choćby 
słusznych) celów, zastosujemy wobec niego także przemoc. Zmuszanie do 
zmiany jest niewskazane w interwencji. Dlatego uczestnicy ZI grup robo-
czych w kontaktach z klientem powinni odwoływać się do strategii, która 
z jednej strony jest wykorzystywana do stawiania mu granic, z drugiej zaś 
daje mu wybór z zaznaczeniem konsekwencji wynikających z tego wybo-
ru. Interwencja przeprowadzona w ten sposób daje klientowi szansę na 
zmianę z jednoczesnym poszanowaniem jego osoby.

Procedura Niebieskie Karty ma charakter interwencyjno-wspar-
ciowy i mieści w sobie wiele technik pracy z klientem od podążania 
i współodczuwania do formułowania oczekiwań i ich egzekwowania.

Dlatego:
Zaczynając pracę w grupie roboczej, zawsze szukaj odpowiedzi na pytania:
•	 Jakie są moje cele?
•	 Jakie cele ma moja instytucja?
•	 Kto jest moim klientem?
•	 Jakie cele ma mój klient?

Zadania grupy roboczej wynikające z realizacji procedury NK:
Zadania grup roboczych zostały określone w Rozporządzeniu RM z 13 
września 2011 roku. 
•	 Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą
•	 Działania wobec osoby stosującej przemoc
•	 Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej 

przemocą oraz jej rodziny 

Indywidualny plan pomocy to ogół działań opracowanych i podejmo-
wanych przez osobę doznającą przemocy oraz podmioty pomagające jej 
w celu poprawy sytuacji życiowej tej osoby oraz jej rodziny:

Taki plan pomocy powinien obejmować
•			diagnozę sytuacji i potrzeb
•	 Wytyczenia celów głównych oraz szczegółowych
•	 Wskazanie sposobów i terminów ich realizacji
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Zadaniem grupy roboczej jest także:
•	 Monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy 

i zagrożonych przemocą
•	 Dokumentowanie działań i efektów tych działań podejmowanych wo-

bec rodzin uwikłanych w przemoc
Jak mówi ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie działania rea-
lizowane w ramach procedury NK dokumentujemy w formie protokołów 
lub notatek.

•	 Rozstrzygnięcie o braku zasadności podejmowanych działań
Grupa po dokonaniu diagnozy sytuacji może stwierdzić, że np. mamy do 
czynienia z konfliktem albo, że przemoc nie występuje, a istnieją inne pro-
blemy niekwalifikujące się do zastosowania procedury.

Formularz NK „C” jest narzędziem, wskazanym w Rozporządzeniu 
RM, mającym dokumentować dokonanie pogłębionej diagnozy sytuacji 
rodziny dotkniętej przemocą, jak również utrwalić ustalenia współpracy 
między grupą roboczą a klientem wskazanym w formularzu „A” jako osoba 
doświadczająca przemocy (jeśli tą osobą jest dziecko, rozmowa odbywa 
się z bezpiecznym, dorosłym opiekunem dziecka albo opiekunem faktycz-
nym, np. wychowawcą).
Narzędziem, wskazanym w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy, mającym 
pomóc w poznaniu perspektywy osoby stosującej przemoc, poinformowa-
niu jej, jakie zachowania są przejawami przemocy w rodzinie i przeka-
zaniu ewentualnych oczekiwań grupy roboczej, jest Formularz NK „D”. 
Spotkanie z osobą stosującą przemoc jest także okazją do poinformowania 
jej o planowanych działaniach grupy w przypadku dalszego stosowania 
zachowań przemocowych.

Samo, nawet skrupulatne, wypełnienie formularzy nie jest traktowane, 
jako pomoc sama w sobie.

Wielu profesjonalistów bardzo krytyczne odnosi się do w/w formularzy. 
Szczególnie krytycznie praktycy oceniają Formularz „D”. Klient pytany 
wprost o formy stosowanej przemocy zazwyczaj zaprzecza, a specjaliści 
mają poczucie, że wypełniają kolejny „papier”. Pojawiają się jednak, choć 
rzadko, głosy pozytywne. Zwolennicy Formularza „D” wskazują na jego 
przydatność, podczas edukowania klienta w zakresie zjawiska przemocy, 
jej przejawów i form oraz omawiania konsekwencji prawnych i psycholo-
gicznych wynikających z popełnienia konkretnych przestępstw. Na uwagę 
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zasługuje fakt, że ci nieliczni zwolennicy (a raczej nie – przeciwnicy), 
mimo świadomości, że formularz musi zostać wypełniony, traktują go jako 
narzędzie pomocnicze podczas rozmowy i stosują dużą elastyczność po-
dczas jej prowadzenia (nie skupiają się na kolejności zadawanych pytań 
narzuconej przez formularz).
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ROZDZIAŁ V

ETAPY PRACY GRUPY ROBOCZEJ
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I ETAP 
Spotkanie przedstawicieli służb kluczowych dla rodziny (1 – 2 spotkania).
To moment, kiedy przedstawiciele instytucji kontaktujących się z klientem 
spotykają się we własnym gronie, aby:
•	 Wymienić i uzupełnić informacje dla lepszego zdiagnozowania sytuacji 

(czy mamy do czynienia z przemocą w rodzinie, kto będzie wiodącym 
klientem grupy roboczej, na czyją rzecz będziemy pracować) 

•	 Określić wstępne cele interwencji (np. ocena stopnia zagrożenia zdro-
wia i życia członków rodziny) 

•	 Podjąć zintegrowane działania skierowane na klienta i jego rodzinę 
(zapewnić bezpieczeństwo osobie/om doświadczającym przemocy, 
jeśli zachodzi taka potrzeba lub/i podjąć działania przygotowawcze do 
włączenia osób uwikłanych w przemoc w pracę na rzecz zmiany tej 
sytuacji)

•	 Przygotować spotkania z osobą doznającą przemocy i osobą stosującą 
przemoc (ustalić oczekiwania dotyczące zmiany w sytuacji rodziny, 
określić czas, w którym zmiana ma się dokonać oraz ewentualne konsek-
wencje jej braku, a także podzielić role i zadania między członków grupy).

Co to jest przemoc w rodzinie?
Dokonując diagnozy przemocy w rodzinie kierujemy się czterema kryte-
riami:
•	 intencjonalność zachowania osoby stosującej przemoc;
•	 wyraźna przewaga siły jednaj ze stron nad drugą (nie tylko fizycznej, ale 

też psychicznej, wynikającej np. z pozycji rodzinnej, społecznej, ekonomi-
cznej czy innej istotnej dla funkcjonowania w jakimkolwiek obszarze);

•	 naruszenie praw i dóbr osobistych drugiej osoby (np. nietykalności cie-
lesnej, prawa do wolności, prawa wyboru czy godności osobistej);

•	 powodowanie szkód i cierpień fizycznych i psychicznych u drugiej osoby;
Odnosząc się w diagnozie do powyższych kryteriów oraz przyglądając się 
rozpoznanym czynnikom występowania przemocy, można odróżnić ją od 
konfliktu czy agresywnych zachowań wzajemnych.
Czasem informacje zawarte w formularzu NK „A” i inne posiadane 
przez członków grupy na pierwszym etapie są niekompletne, wzajem-
nie się wykluczające lub niepełne. Wtedy istnieje potrzeba uzupełnienia 
ich. Może być to trudne ze względu na brak gotowości osoby doznającej 
przemocy do ujawniania jej (wzrost gotowości do pełnego ujawniania 
występuje w fazie wybuchu gwałtownej przemocy, a maleje lub wręcz za-
nika w fazie miodowego miesiąca). Kiedy brak jest informacji opartych na 
faktach, z pomocą grupie roboczej może przyjść analiza determinantów 
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krzywdzenia występujących w danej rodzinie np. brak umiejętności ko-
munikacyjnych osób uwikłanych w przemoc, „sztywność” przekonań na 
temat ról związanych z płcią oraz dotyczących sposobów wykonywa-
nia władzy rodzicielskiej, brak naturalnego sytemu wsparcia rodzinnego 
i środowiskowego czy przemocowa historia w rodzinie pochodzenia. 

Kto jest klientem grupy roboczej?
Pierwsza odpowiedź jaka się nasuwa to taka, że klientem grupy robo-
czej jest cała rodzina, w której uruchomiono procedurę NK. I tak jest 
w rzeczywistości, bo służby, oddziałując na choćby jedną osobę z rodziny, 
zmieniają cały jej system.
Jednak ważne jest, aby grupa ustaliła, kto w szczególności wymaga jej wsp-
arcia i ochrony.
W naturalny sposób myśli kierują się w stronę osoby, która w formularzu 
„A” została wskazana jako osoba doświadczająca przemocy. 
Stosunkowo prosta wydaje się sytuacja, gdy osobami wskazanymi jako te, 
które doświadczają przemocy są dzieci. Z faktu, że nie mają one zdolności 
do czynności prawnych lub mają tę zdolność niepełną, są zależne od 
swoich rodziców. Jeśli rodzice lub jeden z rodziców narusza ich potrzeby, 
stosując przemoc fizyczną i/lub psychiczną, wymagają ochrony i troski ze 
strony służb.
Trudniejszą sytuacją wydaje się ta, gdy osobą doświadczającą przemo-
cy jest dorosły (np. kobieta), a w rodzinie są małoletnie dzieci. Dorosły 
doświadczający przemocy prezentując bezradność i bierność w trwaniu 
w swojej sytuacji życiowej, wydaje się niezdolny do działania na swoją 
rzecz. Taka postawa czasem wzbudza negatywne emocje wśród służb, 
(które oczekują od niej współpracy), ale także współczucie i troskę, gdy 
konfrontują się z ogromem krzywdy, której doświadcza. Wtedy specjaliści, 
widząc konieczność koncentrowania się na jej potrzebach, czynią ją (jako 
gwaranta zmiany sytuacji) kluczowym klientem grupy roboczej nie tracąc 
z oczu potrzeb dzieci pozostających w rodzinie. 

Sytuacja komplikuje się, gdy dorosły mimo wsparcia służb nadal pozosta-
je bierny i oczekuje zmiany bez swojego udziału, a jego postawa zagraża 
bezpieczeństwu dzieci pozostających w rodzinie. Wtedy warto rozważyć 
zmianę kluczowego klienta i przenieść punkt ciężkości na potrzeby dzieci. 

Od ustalenia kluczowego klienta rozpoczyna się budowanie planu pomocy
Ustalenie, kto jest kluczowym klientem działań grupy roboczej wzbudza 
wiele kontrowersji. Na tym początkowym etapie pracy grupy ujawniają się 
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często rozbieżności zdań, tworzą się podgrupy, które próbują przekonać 
resztę do słuszności swojego stanowiska, jeszcze inni myślą swoje i nie 
ujawniają swojego zdania. Często ten etap merytorycznej pracy grupy zbie-
ga się z fazą konfliktu opisaną przy omawianiu procesu grupowego. Ważne 
jest, aby sobie uświadomić, że różnice między uczestnikami są czymś natu-
ralnym i ujawnianie ich świadczy o tym, że grupa w przyszłości może być 
efektywnie pracującym zespołem.

II ETAP 
Zaproszenie osoby doznającej przemocy/rodziny do współpracy.
To moment, kiedy klient zostaje zaproszony do współpracy na rzecz zmi-
any sytuacji w swojej rodzinie. Członkowie grupy roboczej spotykają się 
z klientem, aby:
•	 Przekazać mu ustalenia i oczekiwania grupy roboczej
•	 Zapytać o to, jak widzi swoją sytuację (jakie ma potrzeby, zasoby i nad-

zieje) oraz czego potrzebuje, aby wprowadzić zmianę
•	 Opracować z nim plan zmiany
•	 Wesprzeć go
•	 Monitorować strategię dochodzenia do zmiany

Ustalenia z klientem dotyczą sposobów dochodzenia do zmiany, a nie 
samej zmiany (np. klientka ma chronić dzieci przed przemocą – to jest 
oczekiwana zmiana. Jak to zrobi, jakiego wsparcia potrzebuje jest prze-
dmiotem strategii i ustaleń).

W grupie roboczej spotykają się przedstawiciele służb, którzy mieli/mają 
kontakt z rodziną (np. pedagog ze szkoły, psycholog z OPS, pracownik 
socjalny, który zakładał Niebieską Kartę, dzielnicowy). W rzeczywistości 
może to oznaczać, że różni specjaliści mieli kontakt z poszczególnymi 
przedstawicielami rodziny (np. pedagog z dziećmi, psycholog z matką, po-
licjant z obojgiem dorosłych). Ten fakt może implikować sposób patrzenia 
na rodzinę, jak również myślenie o tym, kto jest jego klientem. 

Budowanie celu pracy grupy roboczej

Cele mogą być:
•	 Długofalowe – np. poprawa funkcjonowania dziecka w szkole
•	 Szczegółowe – np. systematyczne uczęszczanie dziecka do szkoły przez 

najbliższy miesiąc
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Celem głównym pracy grupy roboczej jest zatrzymanie przemo-
cy w rodzinie i dążenie do wsparcia jej członków w zmianie. Dlatego 
uczestnicy grupy mają za zadanie sprecyzować cel tak, aby dla wszystkich 
członków był on zrozumiały i akceptowalny. 

Dobrze sprecyzowany cel przez uczestników grupy roboczej jest konie-
czny, aby móc go przedstawić klientowi i sprawdzić jak się mają jego 
cele do celu grupy roboczej i zaplanować zmianę. 

W sformułowaniu celu mogą być pomocne następujące pytania:
•	 Dlaczego chcemy to zrobić? Co nas motywuje? Jakie korzyści to przy-

niesie?
•	 Co się stanie, jeżeli tego nie zrobimy? Jakie będą konsekwencje dla nas, 

dla innych?
•	 Jakie są bariery i trudności do pokonania?
•	 Jakie umiejętności i jaka wiedza są niezbędne do osiągnięcia danego 

celu?
•	 Jakie osoby, grupy, instytucje mogą być pomocne i warto je zaangażować 

w proces dochodzenia do założonego celu?
•	 Jaki czas będzie potrzebny na osiągnięcie celu i realizacje poszczegól-

nych zadań?

Cel powinien być:
•	konkretny – zdefiniowany jako działanie
•	mierzalny – musisz wiedzieć, po czym poznasz, że został osiągnięty
•	istotny –  musi być ważnym krokiem naprzód
•	realistyczny – czy masz możliwości, aby go osiągnąć 
•	określony w czasie – ile czasu potrzebujesz, aby go osiągnąć

Zadania
Zadania to szczeble dochodzenia do celu. Muszą być ułożone hierarchicznie. 
Opis powinien zawierać odpowiedź na pytania: kto co robi, w jakim czasie, 
w jaki sposób. Precyzując zadania należy uwzględnić sytuację problemową 
i środowiskową, możliwości i umiejętności stron zaangażowanych w dążenie 
do celu oraz przewidzieć konsekwencje podejmowanych działań.

Działania
Ostatnim etapem budowania strategii dochodzenia do celu jest przełożenie 
zadań na konkretne działania. Działania dotyczą wszystkich stron kon-
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traktu i stosuje się do nich takie same zasady, jak w przypadku zadań 
(hierarchiczność, limity czasowe, możliwości i predyspozycje podmiotów). 
Przykład dotyczący rodziny, w której występuje przemoc ze strony męża 
wobec żony. Świadkami zachowań przemocowych są małoletnie dzieci, 
co oznacza, ze co najmniej one także są krzywdzone.

Cel ogólny: zatrzymanie przemocy wobec dzieci i matki

Cel szczegółowy: Podniesienie aktywności klientki (matki) w ochronie 
siebie i dzieci przed przemocą

Cel szczegółowy: Zmotywowanie klienta (ojca) do zaprzestania zachowań 
przemocowych

Dlaczego chcemy to zrobić:
– Aby mieć większą kontrolę nad bezpieczeństwem dzieci  
– Aby bezpieczny dorosły był lepszym gwarantem bezpieczeństwa dzieci
– Aby szybciej zareagować, gdy dojdzie do kolejnych aktów przemocy

Po czym to poznamy, czyli wskaźniki realizacji celu:
–  informowanie przez klientkę dzielnicowego (np. co 2 tygodnie) o ak-

tualnej sytuacji (min. 8 odnotowanych kontaktów klientki z dzielni-
cowym)

–  informacje w notatkach kuratora rodzinnego z rutynowych wizyt o bra-
ku zachowań przemocowych w domu klientów (4 notatki)

– informacja od pedagoga szkolnego o braku obrażeń u dziecka/ci 
– informacje od dzieci do pedagoga szkolnego o sytuacji w domu

W jakim czasie: np. w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Zadania:
1. Rozmowa z matką (bezpiecznym rodzicem)

– poinformowanie klientki o procedurze i celu pracy grupy 
– omówienie z klientką aktualnej sytuacji (co się dzieje, jak sobie 

radzi, czego potrzebuje oraz edukacja n/t przemocy oraz skutków 
doświadczania przemocy, przedstawienie sytuacji dzieci)

– przedstawienie klientce możliwych form wsparcia i tego, na co może 
liczyć ze strony służb

– przedstawienie klientce oczekiwań grupy i omówienie, co jest jej po-
trzebne, aby zrealizować oczekiwania grupy
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– zaplanowanie z klientką sposobu realizacji oczekiwań grupy oraz 
o tym, jak i z kim ma się kontaktować

2. Rozmowa z ojcem (osobą wskazaną jako stosującą przemoc)
– poinformowanie klienta o procedurze NK i celu pracy grupy
– edukacja n/t przemocy oraz skutków przemocy, przedstawienie sytu-

acji dzieci
– omówienie perspektywy klienta
– przedstawienie klientowi oczekiwań grupy i omówienie, co jest mu 

potrzebne, aby je zrealizować
– przedstawienie klientowi możliwych form wsparcia 
– poinformowanie o konsekwencjach braku realizacji oczekiwań

3. Podział zadań między uczestnikami grupy i określenie sposobu wymi-
any informacji 

– kto będzie rozmawiał z matką
– kto będzie rozmawiał z ojcem
– kiedy grupa spotyka się kolejny raz
– jak i komu członkowie grupy przekazują informacje pomiędzy spot-

kaniami 

Uwaga! Pytanie klienta o jego ocenę sytuacji i potrzeby, pochylenie się 
nad jego lękiem i poczuciem bezsilności przy jednoczesnym otwartym 
nazwaniu sytuacji przemocy, komunikowaniu oczekiwań grupy i ich uz-
asadnianiu to technika zwana wsparciem w interwencji. To takie formy 
oddziaływań gdzie specjaliści koncentrując się na potrzebach klienta, nie 
tracą z oczu celu, jaki sobie postawili.

Działania:
Każde wymienione powyżej zadanie wymaga konkretnych działań i usta-
lenia ich kolejności. W ten sposób tworzy się plan działania.
1. Pracownik socjalny zaprosi klientkę (np. telefonicznie) na spotkanie
2. Pracownik socjalny wezwie osobę stosującą przemoc (wyśle wezwanie) 

na spotkanie
3. Psycholog przygotuje informacje o miejscach świadczących wsparcie
4. Pracownik socjalny, psycholog przeprowadzą rozmowę z matką
1. Kurator, dzielnicowy i ewentualnie pedagog przeprowadzą rozmowę 

z ojcem
2. Kurator wizytuje rodzinę w ramach obowiązków służbowych (2 x w mie-

siącu)
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3. Pedagog szkolny obserwuje dziecko w szkole i jest wyczulony na 
niepokojące sygnały (np. informacje o obrażeniach, o zmianie zachowania)

Budowanie planu pracy grupy roboczej w oparciu o cele – zadania – działania 
niesie ze sobą kilka korzyści:

•	na poziomie budowania zespołu i współpracy
Uczestnicy grupy roboczej budując plan pracy dyskutują, wymieniają się 
uwagami, ujawniają własne pomysły, w końcu dzielą się zadaniami. To 
sprzyja wypracowywaniu wspólnego stanowiska jako zespołu, zwiększa 
zaufanie członków grupy do siebie nawzajem, koncentruje ich na zada-
niu, a także dzieleniu się odpowiedzialnością za jego wykonanie. Uczest-
nicy pracując nad zadaniami i działaniami, mogą być dla siebie realnym 
wsparciem (np. mogą szczegółowo omówić jak przeprowadzić rozmowę 
z klientem)

•	na poziomie wykonania zadania i ewaluacji 
Przy ustalaniu kolejnych kroków dochodzenia do celu pojawiają się nowe 
pomysły i kwestie, o które trzeba zadbać, aby szansa jego realizacji wzrosła.
Jest to także pomocne przy ewaluacji pracy grupy roboczej, ponieważ 
budując wskaźniki realizacji celu tworzymy wskaźniki ewaluacji (po czym 
poznamy, że rezultat został osiągnięty).
Uczestnicy grup roboczych, współpracując ze sobą podejmują decyzje, co zro-
bić i jak to zrobić. Na poziomie budowania celu przeważa pytanie: co zrobić. 
Przy konstruowaniu działań dominującym pytaniem jest: jak to zrobić 
(kto, kiedy i w jaki sposób).

Przedstawiciel służb kontaktujący się z rodziną, w której dochodzi do 
przemocy może podejmować działania będąc w następujących rolach np.:
•	Interwenta, który realizuje cele instytucji i cele społeczne ujęte w posta-

ci praw i rozporządzeń. Zazwyczaj podejmuje działania określone w 
czasie na rzecz konkretnych osób. 

•	Pomagacza, który realizuje cele klienta, podąża za nim i odpowiada na 
jego potrzeby. 

•	Edukatora, który informuje klienta o prawidłowościach rządzących 
zjawiskami, np. przemocy, alkoholizmu, o konsekwencjach pozostawa-
nia w niekorzystnych dla klienta relacjach, o zadaniach, możliwościach 
skorzystania z usług i obowiązujących procedurach w różnych instytuc-
jach oraz przysługujących mu prawach. 
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•	Rzecznika, który reprezentuje i dba o interesy klienta. Często występuje 
w jego imieniu jako słabszej strony w kontakcie z innymi podmiotami, 
zwłaszcza instytucjami publicznymi. 

Niektóre z wymienionych powyżej ról nie wykluczają się wzajemnie, np. 
pomagacz może w naturalny sposób pełnić rolę edukatora.
Niektóre z nich nie nadają się/są niemożliwe do pogodzenia, np. interwen-
towi realizującemu cel społeczny (np. wyeliminowanie zachowań agresy-
wnych), który jest nośnikiem praw i rozporządzeń trudno będzie podążać 
za klientem i realizować jego cel (np. utrzymanie obecnej sytuacji). Ponad-
to klient będący adresatem interwencji, będzie miał trudność zobaczyć in-
terwenta w roli osoby wspierającej. Podejmowane przez specjalistów pró-
by wchodzenia w sprzeczne ze sobą role (często wynikające z oczekiwań 
zwierzchników, ustawy, itp.) są źródłem nieefektywności podejmowanych 
działań, budzą opór w kliencie i sprzyjają wypaleniu zawodowemu.

Procedura NK daje szanse specjalistom, aby nie wchodzili w wykluczające 
się role i nie powielali swoich działań. 
Członkowie grupy roboczej, podczas ustalania konkretnych zadań 
związanych z realizacją celu, stoją przed decyzją jak się nimi podzielić. 
W tym wypadku warto uwzględnić konsekwencje, jakie niesie za sobą 
uczestnictwo konkretnego specjalisty w konkretnym działaniu oraz jak 
to wpłynie na jego późniejsze relacje z klientem. Krótko mówiąc, czy 
podjęcie się roli osoby interweniującej, która mówi o oczekiwaniach grupy 
roboczej i konsekwencjach wynikających z niewypełnienia tych oczekiwań 
przez klienta, nie wyklucza specjalisty z późniejszych działań o charakter-
ze wsparciowym.
Jednym z działań, które grupy robocze są zobowiązane zrealizować, 
jest spotkanie się z osobą wskazaną jako doświadczającą przemo-
cy i wypełnienie Formularza „C” oraz zainicjowanie kontaktu z osobą 
wskazaną jako stosującą przemoc i wypełnienie Formularza „D” (lub nie, 
jeśli osoba się nie zgłosi). Niektóre grupy podejmują decyzję, że wszys-
cy członkowie będą uczestniczyć w obu rozmowach. Często jest to po-
dyktowane decyzją ZI, a niekiedy przekonaniem, że zespołowy kontakt 
z klientką/em pokazuje jej/mu jak wiele służb jest zaangażowanych w jej/
jego sytuację i że występują one razem i mówią jednym głosem.
Uwaga! Wskazane jest rozważenie przez każdą grupę czy przyjąć takie 
rozwiązanie czy zadecydować, aby rozmowę przeprowadziły wydelego-
wane osoba/y. W takiej sytuacji treści rozmów z klientami powinny być 
wcześniej uzgodnione przez wszystkich członków grupy. 
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•	Jeśli rozmowa ma mieć charakter interwencyjny, a jej celem jest kon-
frontacja klientki/a z negatywną oceną jej/jego zachowań przez 
służby oraz będzie okolicznością do przekazania mu oczekiwań grupy 
i konsekwencji nie zastosowania się do nich, to uczestnictwo wszyst-
kich członków grupy może wzmocnić siłę przekazu i zwiększyć jego 
skuteczność (np. klient w obawie przed konsekwencjami zgłosi się na 
zajęcia grupy korekcyjno-edukacyjnej dla osób stosujących przemoc), 
ale może także zamknąć jego gotowość na kontakt wsparciowy z któ-
rymkolwiek z uczestników spotkania (nawet, jeśli będzie prowadził 
np. grupę korekcyjną). Decyzja o przeprowadzeniu zespołowo takiej 
rozmowy musi zawierać np. plan, do kogo grupa skieruje klienta, jeśli 
ten będzie potrzebował wsparcia.

•	Jeśli rozmowa ma mieć charakter interwencyjno-wsparciowy, a jej celem 
jest poznanie potrzeb klientki/a i zbudowanie płaszczyzny współpracy, 
to zbyt duża ilość rozmówców może onieśmielić klientkę/a i zachwiać 
jej/go poczuciem bezpieczeństwa (może powodować wtórną wiktymi-
zacji osoby doświadczającej przemocy).

•	Ponadto, klient/ka z sobie znanych powodów (np. lęk przed sprawcą, 
brak wiary w swoją sprawczość), może kwestionować ustalenia grupy 
roboczej,  (np. swoją aktywność w ochronie dzieci), wtedy konsekwent-
ne stanie przedstawicieli grupy przy realizacji celu może zmienić cha-
rakter tej rozmowy na interwencyjny i zamknąć gotowość klienta na 
przyjęcie wsparcia.

 Dlatego zawsze warto rozważyć, kto i ile osób będzie uczestniczyło 
w konkretnym działaniu. 
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Wg Rozporządzenia Rady Ministrów z 13 września 2011 roku., zakończenie 
procedury NK następuje w przypadku:
•	Ustania przemocy w rodzinie lub uzasadnionego przypuszczenia 

zaprzestania dalszego stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu 
indywidualnego planu pomocy

•	Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań

Często klienci, przerażeni ilością i aktywnością służb pojawiających się 
w ich życiu (np. wizyty dzielnicowego, pracownika socjalnego) oraz ocze-
kiwaniami kierowanymi pod ich adresem, z lęku przed tym, co zrobi 
sprawca, proszą o zamknięcie procedury NK. Wynika to z faktu wyuczonej 
bezradności, dotychczasowych strategii życiowych (strategia na przecze-
kanie), fazy cyklu przemocy (faza miodowego miesiąca) oraz przekonania 
o wyjątkowej sile sprawczej osoby, która je krzywdzi. 
Jednak zamknięcie procedury zależy od uzasadnionego przypuszczenia 
służb, że ustała przemoc w rodzinie oraz od zrealizowania indywidualnego 
planu pomocy.

Powstaje pytanie:
•	Po czym poznamy, że przemoc ustała?
•	Jak długo musi utrzymywać się zmiana, aby uznać, że jest trwała?
•	Czy wycofanie się służb z życia rodziny nie da przestrzeni do pojawie-

nia się zachowań przemocowych? 

Co to znaczy, że przemoc ustała?
Oznacza to, że dobra osobiste poszczególnych członków rodziny nie są 
naruszane. 
Dzieje się tak wtedy, gdy osoba stosująca przemoc powstrzymuje się od 
zachowań przemocowych lub gdy osoba doznająca przemocy w skuteczny 
sposób umie radzić sobie z nią (rozpoznaje zachowania przemocowe, umie 
postawić granice, np. wołając służby, koncentruje się na swoich potrzebach 
i ich ochronie). Gdy rosną umiejętności osoby doświadczającej przemocy 
w ochronie swoich granic, nierównowaga sił – jedna z podstawowych cech 
charakterystycznych dla przemocy – maleje.  
Już samo pojawienie się służb w życiu rodziny może zmienić dotych-
czasowy układ sił, ale prawdziwym gwarantem bezpieczeństwa osoby 
doświadczającej przemocy jest ona sama. Dlatego indywidualny plan po-
mocy może obejmować zmotywowanie klientki/ta do działania na swoją 
rzecz – zarówno tej/ego doświadczającego przemocy (aktywność w ochro-
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nie własnych dóbr), jak i osoby stosującej przemoc (powstrzymanie się 
od zachowań przemocowych). Dalsze działania, np. udział w terapii może 
odbywać się już poza procedurą NK przy wsparciu służb działających 
w ramach swoich kompetencji zawodowych.

Uwaga!
Czasem wyprowadzenie się jednej z osób uczestniczących w sytuacji 
przemocy, czy odizolowanie jej poprzez umieszczenie w areszcie lub 
zakładzie karnym nie zatrzymuje przemocy. Może to być interpretowane 
przez służby tylko jako czynnik sprzyjający ustaniu przemocy, ale nie jest 
tożsamy z ustaniem tego zjawiska.

Uwaga!
Rozstanie się małżonków czy partnerów, nawet potwierdzone wyrokiem 
sądowym, także nie jest gwarantem ustania przemocy, a może temu wręcz 
sprzyjać. Jeśli w rodzinie są dzieci lub inne osoby zależne, dalej może 
istnieć potrzeba pracy skierowanej na zabezpieczanie niekrzywdzących 
kontaktów z nimi.

Nie ma gotowej odpowiedzi, jak długo musi nie dochodzić do zachowań 
przemocowych, aby uznać, że zmiana jest trwała. Jest to zawsze kwestia 
indywidualnej sytuacji. Wzrost umiejętności ochrony swoich praw i dóbr 
osobistych u osoby doświadczającej przemocy, dostrzeganie jej zasobów 
przez członków grupy roboczej, może być pomocne w podjęciu decyzji 
o zakończeniu procedury NK. Wycofanie się służb z życia rodziny może 
oczywiście stworzyć przestrzeń do pojawienia się nowych aktów prze-
mocy. Dlatego ważne jest, aby informując o jej zakończeniu zachęcić 
klientkę/a do kontynuowania podjętych działań i kontaktu z miejscami 
pomocy jeśli tylko zajdzie taka potrzeba. 

Protokół zakończenia Procedury NK powinien zawierać:
1. Dane dotyczące osób, wobec których była realizowana procedura
2. Daty rozpoczęcia i zakończenia procedury
3. Opis podjętych w ramach procedury działań
4. Przesłankę/ki zakończenia procedury
5. Podpis Przewodniczącego ZI

O zakończeniu procedury powiadamiamy wszystkie podmioty w niej 
uczestniczące.
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Rekomendacje dla grup roboczych wypracowane przez profesjonalistów 
– praktyków na spotkaniu eksperckim marzec – maja 2015 roku:

1. Obszar organizacji pracy:
•	Grupy powinny być obsługiwane przez kogoś z zewnątrz (protokoły, 

korespondencja, wezwania, pisma). Pożądana jest obecność tej osoby na 
spotkaniach grup roboczych;

•	Pożądany jest przedstawiciel Zespołu Interdyscyplinarnego na 
pierwszym i ostatnim spotkaniu grupy roboczej; 

•	Postulowana likwidacja lub co najmniej zmiana formularzy kart „C” 
i „D” bardziej przystająca do realiów pracy grupy;

•	Wskazane byłoby podejmowanie decyzji o zamykaniu procedury Nie-
bieskie Karty przez same grupy. Jeśli to niemożliwe to pożądane są 
ewentualne informacje zwrotne na temat odmowy zamknięcia proce-
dury od Zespołu Interdyscyplinarnego i sugestie, co do dalszej pracy;

•	Wskazane jest stałe wsparcie prawnika i superwizora działającego na 
rzecz grup roboczych;

•	Pożądana jest zmiana formularz karty A, poprzez m.in. możliwość wska-
zania dat urodzenia osoby/osób doświadczających i stosujących przemoc;

2. Obszar komunikacji wewnętrznej:
•	Wskazane, aby pierwsze spotkanie grupy roboczej przeznaczone było 

na zapoznanie się i/lub wspólne szkolenie;
•	Ważne jest, aby na pierwszym spotkaniu grupy przypomnieć, co to jest 

procedura NK i czemu ma służyć oraz jakie są zadania grupy roboczej 
(może temu służyć wypracowany w każdym Zespole Interdyscyplinar-
nym list intencyjny do członków grupy); 

•	Dobrze jest wspólnie ustalać lub co najmniej uzgadniać terminy kolej-
nych spotkań i szacunkowy czas ich trwania;

•	Wskazana jest dobrowolność bycia koordynatorem lub uzgodnienie ko-
ordynacji rotacyjnej ustalanej ze spotkania na spotkanie;

•	Pożądane jest ustalenie zasad współpracy na pierwszym spotkaniu, np. 
informowanie o nieobecności (kogo i w jaki sposób), sposobie komuni-
kacji w razie nieobecności (jak przekazujemy informacje);

•	Ważne jest ustalenie sposobów komunikacji między członkami grupy;
•	Wskazane, aby ostatnie 15 min. każdego spotkania przeznaczyć na pod-

zielenie się własnymi przemyśleniami, odczuciami oraz podsumowanie;
•	Członkowie grupy wspólnie przygotowują strategię kontaktu oraz 

rozmowy z osobami, których procedura dotyczy (pożądany jest też 
podział ról, co do tych rozmów między członkami);
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3. Obszar merytoryczny:
•	Postulowany jest dostęp członków grupy do szkoleń w zakresie czyn-

ników ryzyka występowania przemocy (co powinno/może niepokoić 
nawet jeśli nie ma naocznych świadków);

•	Ważna wiedza i możliwość przećwiczenia pod okiem specjalisty, jak 
rozmawiać z osobą doznającą przemocy, a jak ze stosującą przemoc;

•	Ważna jest wiedza członków grupy o perspektywie psychologicznej 
osoby doznającej przemocy i osoby stosującej przemoc, a także jej 
świadków, co pomoże w podejmowaniu realistycznych działań;

•	Pożądana i pomocna jest znajomość przepisów prawnych dotyczące 
sytuacji przemocy, przede wszystkim tych zabezpieczających osoby po-
krzywdzone – jak skutecznie to zrobić;

•	Ważne jest posiadanie aktualnej bazy placówek, do których można 
kierować osoby uwikłane w przemoc w rodzinie dla zapewnienia im 
bezpieczeństwa lub na konsultacje lub terapię; 

•	Ważna jest gotowość członków grupy do stałej ewentualnej weryfikacji 
diagnozy oraz świadomość faz przemocy;

•	Niezbędne jest szkolenie nie tylko dla członków grup roboczych, ale 
także służb mających wpływ na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 
np. sądy, prokuratura, kuratorzy;

•	Pożądany jest dostęp do ekspertów z różnych dziedzin (ewentualna ich 
baza wypracowana przez lokalny Zespól Interdyscyplinarny).
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NA STUDIUM PRZYPADKU
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I ETAP – DIAGNOZA 
Pierwszym etapem budowania indywidualnego planu pomocy jest diag-
noza rodziny ze szczególnym uwzględnieniem występowania przemocy. 
Pozwala ona zebrać fakty jakimi dysponują specjaliści oraz określić jakich 
informacji jeszcze potrzebują. Tworząc diagnozę sytuacji rodziny warto 
zwrócić uwagę nie tylko na trudności, z jakimi boryka się rodzina, ale 
także jakie ma zasoby, na których można się oprzeć, do których można się 
odnieść w projektowaniu zmiany. 

Studium przypadku
 Małżonkowie Agata i Piotr Nowak są 15 lat po ślubie. Mają troje dzieci: 
Alę 12 lat, Stasia 10 lat i Anię 8 lat. Rodzina mieszka w obszernym miesz-
kaniu na jednym z warszawskich osiedli. Oboje małżonkowie mają wyższe 
wykształcenie. Żona jest socjologiem, ale nigdy nie pracowała w zawodzie. 
Obecnie jest zatrudniona w firmie handlu nieruchomości z wynagrodze-
niem ok. 1500 zł netto. Pan Piotr jest urzędnikiem państwowym. Pracuje 
w dużej instytucji. Ma wysokie aspiracje zawodowe. Osiąga dochody zna-
cznie powyżej przeciętnych. Pani Agata jest zależna finansowo od męża.

Rodziny pochodzenia małżonków 
Pani Agata jest jedynaczką. Jej rodzice są emerytami. Ojciec był 
rzemieślnikiem, matka nauczycielką. Pani Agata do ślubu mieszkała 
z rodzicami. W rodzinie nie było nałogów. Ojciec utrzymywał rodzinę. 
Matka zajmowała się domem i dzieckiem.  Oboje rodzice akceptowali 
małżeństwo córki.
Pan Piotr ma młodszego o 5 lat brata. Rodzice mają wyższe wykształcenie. 
Ojciec jest na emeryturze a matka nigdy nie pracowała. Zawsze byli bard-
zo dumni z osiągnięć starszego syna. Wraz z nimi mieszka młodszy brat 
pana Piotra, który nie założył rodziny. Rodzice p. Piotra akceptowali 
związek syna. 

Historia małżeństwa
Nowakowie poznali się już po studiach na spotkaniach wspólnoty religij-
nej. Po krótkiej znajomości pobrali się. Oboje pracowali. Rok po ślubie 
urodziła się pierwsza córka. Potem, w dwuletnich odstępach, kolejna 
dwójka dzieci. Pani Agata przebywała na kolejnych urlopach związanych 
z opieką i wychowaniem dzieci. Prowadziła dom. Status finansowy rodziny 
stale się poprawiał dzięki karierze pana Roberta. Obecnie od pół roku pani 
Agata pracuje w biurze handlu nieruchomościami. 



57

Relacje w rodzinie
W małżeństwie Nowaków od dawna (pierwsza ciąża) dochodziło do 
zachowań przemocowych ze strony męża wobec pani Agaty, z czasem także 
wobec dzieci, szczególnie córek. Pan Piotr jest skoncentrowany na własnych 
potrzebach. Jego cele są nadrzędne i determinują codzienne funkcjonowa-
nie rodziny. Jest wybuchowy, impulsywny. Sam podejmuje decyzje i żąda 
ich respektowania oraz bezwzględnego posłuszeństwa. Jeśli coś nie prze-
biega po jego myśli, zachowuje się agresywnie, krzyczy, wyzywa i terrory-
zuje żonę i dzieci. Często poniża żonę, także w obecności dzieci. Kwesti-
onuje jej umiejętności wychowawcze. Czasem posuwa się do rękoczynów, 
także wobec dzieci. Pan Piotr wielokrotnie zarzucał żonie bałaganiarstwo 
i złe prowadzenie domu. To wszystko tłumaczyło i usprawiedliwiało jego 
częstą irytację i wybuchy agresji. Próby rozmów na ten temat inicjowane 
przez żonę, kończyły się niepowodzeniem, tj. eskalacją przemocy. Po kolej-
nej awanturze, której świadkami były dzieci, pani Agata zwróciła się o po-
moc do pracownika socjalnego z rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(OPS). Poinformowała go, że mąż ja szarpał i popychał oraz groził pozosta-
wieniem bez środków do życia. Był także agresywny wobec dzieci. Szarpał je 
i wyzywał. Do tego momentu pani Agata nikomu nie mówiła o zachowaniu 
męża, a osoby postronne często mówiły, że są dobrą parą. 

Niebieska Karta
Pracownik OPS po rozmowie z panią Agatą zainicjował procedurę Nie-
bieskie Karty na jej rzecz, a dzielnicowy Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołał grupę roboczą. Dzielni-
cowy w ramach rozeznania sytuacji spotkał się z panem Piotrem. W trak-
cie rozmowy powiadomił go o celach procedury Niebieskie Karty, wskazał 
na jego agresywne zachowania i udzielił mu informacji jakie mogą być ich 
prawne konsekwencje. Pod wpływem tej rozmowy pan Piotr zaproponował 
żonie wspólną terapię małżeńską. Odbyło się kilka spotkań. Niestety nie 
wpłynęło to na zmianę zachowań pana Piotra, który dalej nie uważał 
swoich zachowań jako krzywdzących dla rodziny. Bagatelizował problem. 

Separacja
Od momentu wszczęcia procedury pani Agata z własnej inicjatywy podjęła 
działania, aby zmienić sytuację. Mimo uczestniczenia małżonków w terapii 
rodzinnej, awantury trwały nadal. Po jednej z nich pani Agata wyprowadziła 
się wraz z dziećmi i zamieszkała u swoich rodziców. Podjęła terapię 
indywidualną. Rodzice wspierają ją w opiece nad dziećmi oraz finansowo. 
Pan Piotr nie pogodził się z wyprowadzką żony. Obecnie nie łoży na 
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potrzeby dzieci. Ma nadzieję, że prędzej czy później żona przymuszona 
trudną sytuacją finansową, wróci z dziećmi do domu. Nieregularnie kon-
taktuje się z dziećmi. Czasem zabiera je ze szkoły. Często jeździ z nimi 
do swoich rodziców. W tych spotkaniach bierze udział jego brat, któ-
ry w rozmowie zwracał mu uwagę na złe traktowanie dzieci. Brat pana 
Piotra wykazuje duże zrozumienie dla położenia bratowej i bratanków. 

Dzieci
Dzieci państwa Nowaków uczęszczają do szkoły podstawowej. Obie córki 
były szczególnie źle traktowane przez ojca i nie mają z nim dobrych re-
lacji. Boją się ojca, który ma trudności w relacjach z dziećmi. Nie potrafi 
z nimi rozmawiać. Groźbami i szantażem wymusza ich posłuszeństwo. 
Szybko się unosi. Często jego konserwatyzm i nieustępliwość w sferze 
wiary budzi w nich lęk i jest źródłem niepokojów. Na tym tle dochodzi do 
nieporozumień.
Najstarsza córka Ala jest uczennicą V klasy. Często choruje. Skarży się 
często  na bóle brzucha i głowy. Konsultacje lekarskie nie potwierdziły 
żadnych schorzeń, które mogłyby uzasadniać dolegliwości. Młodsza córka 
Ania jest bardzo nerwowa. Ma tiki i duże trudności w koncentracji. Wy-
daje się stale nieobecna. Z tego powodu jest częstym obiektem ataków ze 
strony ojca, który wyśmiewa ją. Dziewczynki skarżą się, że ich bratu ojciec 
pozwala na dużo więcej, a one są stale karcone.

Grupa robocza
Powołana grupa robocza na pierwszych dwóch spotkaniach wymieniła 
informacje o rodzinie. Członkowie grupy przygotowali się do spotkania 
z panią Agatą i wyznaczyli osoby do jego przeprowadzenia. Pani Aga-
ta dotychczas nie zdecydowała się na formalne rozstrzygnięcie dotyczące 
rozstania, sprawowania władzy rodzicielskiej, formy kontaktów i ali-
mentów. Mimo wyprowadzki, funkcjonowanie dzieci w szkole pogorszyło 
się. Pedagog obserwuje, że dziewczynki są bardziej płaczliwe, a wychow-
awcy zgłaszają ich rozkojarzenie.  
Z inicjatywy grupy roboczej, pani Agata zostaje zaproszona na spotkanie, 
którego celem będzie wspólne opracowanie planu pomocy. W spotkaniu 
wezmą udział pedagog ze szkoły dzieci oraz pracownik socjalny. 
Analiza przypadku pozwoliła członkom grupy roboczej postawić wstępną 
diagnozę sytuacji rodziny. Informacje w niej zawarte zostały przez 
członków grupy uporządkowane i podzielone na: 
•	 Fakty
•	 Wnioski (konkluzje, subiektywne reakcje osób porządkujących dane)
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Oba rodzaje informacji są ważne, jednak bezwarunkowo trzeba je roz-
różniać.
Każdy wniosek powinien być poparty dowodami (faktami, obserwacjami). 
Najczęstszymi błędami, które mogą się pojawić w procesie diagnosty-
cznym są: 
•	 Etykietowanie – przypisywanie osobie cech, intencji, których nie po-

siada;
•	 Pośpiech – zbyt szybkie wyciąganie wniosków;
•	 Skupianie się na negatywach – niedocenianie zasobów Klienta/rod-

ziny;
•	 Stereotypy.

Warto mieć powyższe na uwadze przy tworzeniu diagnozy.  Jeśli diagno-
za nie będzie trafna, to proces budowania planu pomocy jest obarczony 
dużym ryzykiem niepowodzenia.

Diagnoza Rodziny Nowaków

ZASOBY RODZINY
Fakty Wnioski

•	 Pani Agata ukończyła studia wyższe
•	 Pan Piotr ukończył studia wyższe

Wysokie możliwości 
intelektualne obojga 
małżonków

• Pan Piotr ma stałą pracę na czas 
nieokreślony

• Zajmuje wysokie stanowisko
• Wysokie zarobki Pana Piotra 

Dobra, stabilna sytuacja 
materialna i zawodowa 
Pana Piotra

•	 Pani Agata czuje się rozumiana  
przez swoją matkę

• Bez obaw powierza jej opiekę nad 
dziećmi

Zaufanie pani Agaty   
do matki

•	 Rodzina Nowaków posiada mieszkanie Dobra sytuacja mieszka-
niowa rodziny 

•	 Pani Agata ma stałe zatrudnienie Stabilna sytuacja  
zawodowa pani Agaty
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ZASOBY RODZINY
Fakty Wnioski

•	 Małżonkowie poznali się w religijnej 
wspólnocie katolickiej

•  Pan Piotr uczęszcza  

Bliski związek męża 
Klientki z Kościołem, 
religijność obojga 
małżonków 

•	 Pani Agata mieszka u rodziców
• Rodzice opiekują się dziećmi pani  

Agaty, kiedy ona jest w pracy
• Rodzice pani Agaty pomagają jej  

finansowo

Wsparcie p. Agaty ze 
strony jej rodziców 

•	 Brat pana Piotra rozumie bratową  
Informuje ją o przebiegu kontaktów 
pana Piotra z dziećmi

Wsparcie ze strony brata 
pana Piotra

•	 Pani Agata zwróciła się o pomoc do 
Ośrodka Pomocy Społecznej

• Pani Agata rozpoczęła terapię 

Gotowość pani Agaty do 
poszukiwania pomocy

•	 Pani Agata widzi złe funkcjonowanie 
córek i ich trudności 

• Konsultacje stanu zdrowia dzieci  
z lekarzami

• Identyfikuje zachowania męża wobec 
dzieci, jako krzywdzące

Pani Agata identyfikuje 
potrzeby dzieci

•	 Dzieci rozmawiają z panią Agatą 
o trudnościach w kontaktach z tatą, 
jawnie mówią o swoich niepokojach

• Spędzają czas z matką 

Dobre relacje pani Agaty 
z dziećmi

•	 Dzieci uczęszczają do szkoły
• Szkolny wiek dzieci

Samodzielność dzieci

•	 Dzieci dobrze się uczą
• Nie sprawiają problemów wychowaw-

czych na terenie szkoły

Dobre funkcjonowanie 
dzieci w szkole
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TRUDNOŚCI RODZINY
Fakty Wnioski

•	 Pan Piotr tłumaczy i usprawiedliwia 
swoje zachowania

• Przerzuca odpowiedzialność za swoje 
zachowania na żonę 

• Pani Agata koncentruje się głównie na 
potrzebach dzieci

Brak wglądu  
Nowaków w swoją 
sytuację emocjonalną

•	 Ojciec pani Agaty nie angażował się 
w sprawy rodziny poza kwestami  
zarobkowymi

• Matka zajmowała się wychowaniem 
pani Agaty

• Pani Agata wiele lat nie pracowała 
zajmując się prowadzeniem domu 
i opieką nad dziećmi

• Ojciec p. Piotra pracował zarobkowo, 
a matka zajmowała się domem

Sztywne role w rodzi-
nach p. p. Nowaków

•	 Nowakowie są współwłaścicielami 
mieszkania

• Mogą być trudności z jego podziałem 
czy sprzedażą

• Pani Agata mieszka z dziećmi u rod-
ziców, kiedy mąż jest sam w ich dużym 
mieszkaniu

Posiadanie wspólnego 
mieszkanie

•	 Pani Agata nie chce złożyć sprawy 
o alimenty

• Mówi, że nie chce rozwodu
• Jest niezadowolona z przebiegu kontak-

tów męża z dziećmi, ale nie chce złożyć 
wniosku o ich uregulowanie przez sąd

Brak gotowości pani 
Agaty do regulacji  
prawnych sytuacji 
w rodzinie (alimenty, 
miejsce pobytu, kontakty 
z dziećmi, etc)

•	 P. Piotr oczekuje, że inni członkowie 
rodziny będą podzielali jego 
zaangażowanie religijne

• Złością reaguje na protesty dzieci

Autorytarność pana 
Piotra
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TRUDNOŚCI RODZINY
Fakty Wnioski

• Dzieci po powrocie od ojca zgłaszają, że 
ten na nie krzyczał, wyśmiewał, mówił 
źle o mamie

• Często wracają od ojca zdenerwowane
• Dzieci mówią, że muszą u taty robić 

tylko to, co on chce
• Dziewczynki mówią, że ojciec  

faworyzuje brata

Przemocowe zachowania 
pana Piotra wobec dzieci

• Pani Agata zarabia ok. 1500 zł netto, co 
nie wystarcza na potrzeby dzieci

• Duża rozbieżność w zarobkach 
małżonków

• Pani Agata korzysta z finansów swoich 
rodziców

Zależność finansowa p. 
Agaty od męża

•	 Dzieci mieszkają razem z panią Agatą
• Pani Agata cały dostępny jej czas 

poświęca pracy zawodowej lub opiece 
nad dziećmi

•	 Pan Piotr opiekuje się dziećmi wtedy, 
gdy ma na to ochotę

Przeciążenie pani 
Agaty związane z pracą 
zarobkową i opieką nad 
dziećmi 

• Ala – bóle brzucha i głowy, nawracające 
infekcje

• Ala – diagnoza nie potwierdza somaty-
cznych przyczyn dolegliwości

• Ania – niski poziom koncentracji, tiki 
nerwowe

Problemy zdrowotne 
obu córek

Niektóre fakty z życia rodziny mogą być zaliczone zarówno do jej za-
sobów, jak i trudności. 
W przypadku rodziny Nowaków, np. fakt posiadania dużego mieszkania 
może być zasobem jak i trudnością: jest się czym dzielić w razie rozstania, 
ale też może być się trudno rozstać z takim mieszkaniem. 

Sporządzenie trafnej diagnozy za pomocą zestawienia faktów i wnios-
ków pomogło grupie w pokierowaniu rozmową na pierwszym spotkaniu 
z panią Agatą. 
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Diagnoza sytuacji przemocy 
Dokonując diagnozy przemocy w rodzinie Nowaków grupa robocza po-
winna kierować się czterema kryteriami, co zawsze jest pomocne w rozpoz-
nawaniu przemocy i np. odróżnieniu jej od konfliktu czy innych trudności:
•	 intencjonalność zachowania osoby stosującej przemoc (działanie 

świadome, zamierzone, mające na celu kontrolowanie i podporząd-
kowywanie drugiej osoby);

•	 wyraźna przewaga siły jednaj ze stron nad drugą (nie tylko fizycznej, 
ale też psychicznej, wynikająca np. z pozycji rodzinnej, społecznej, 
ekonomicznej czy innej istotnej dla funkcjonowania w jakimkolwiek 
obszarze);

•	 naruszenie praw i dóbr osobistych drugiej osoby (np. nietykalności 
cielesnej, prawa do wolności, prawa wyboru czy godności osobistej);

•	 powodowanie szkód i cierpień fizycznych i psychicznych u drugiej 
osoby.

Czasem informacje zawarte w formularzu NK „A” i inne zawarte np. 
w dodatkowych opiniach pracownika socjalnego czy dzielnicowego, 
na pierwszym etapie są niekompletne, wzajemnie wykluczające się lub 
niepełne. Kiedy brak jest informacji opartych na faktach, z pomocą 
grupie roboczej może przyjść analiza determinantów krzywdzenia 
występujących w danej rodzinie.

Fakt, że w rodzinach pochodzenia obojga małżonków był wyraźny i zbieżny 
podział ról, tzn. mężczyźni zajmowali się głównie zabezpieczeniem finan-
sowym rodziny, a kobiety domem i wychowaniem dzieci, został powiel-
ony w rodzinie państwa Nowaków. Pani Agata przez 15 lat małżeństwa 
zajmowała się wyłącznie domem i dziećmi nie wykonując pracy etatowej, 
a pan Piotr pracował zawodowo. Takie widzenie ról mogło sprzyjać prze-
mocy psychicznej (np. wymaganie od żony porzucenia ról zawodowych) 
i ekonomicznej (w myśl przekonania: ten, kto zarabia, ten decyduje).

Ważne jest, aby wszyscy uczestnicy grupy roboczej mieli zgodę, co do 
diagnozy przemocy w danej rodzinie. 

Pani Agata doświadcza przemocy ze strony męża:
•	 fizycznej: popychanie, szarpanie
•	 psychicznej: poniżanie, deprecjonowania jako żony i matki, wyzywanie, 

wymuszanie określonych zachowań
•	 ekonomicznej: nieregularne łożenie na potrzeby rodziny i dzieci
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Dzieci doświadczają przemocy ze strony ojca:
•	 fizycznej: popychanie, szarpanie, wymuszanie siłą określonych zachowań
• emocjonalnej: krytykowanie matki do dzieci, grożenie i szantaż, fawo-

ryzowanie brata, nadmiarowe karcenie

Ważne jest także, aby wszyscy uczestnicy grupy roboczej mieli przeko-
nanie, a co najmniej świadomość, na czyją rzecz pracuje grupa.
Kiedy w Formularzu NK „A” osobą wskazaną jako doświadczającą prze-
mocy jest osoba dorosła, a w rodzinie są dzieci, które nie są bezpośrednimi 
obiektami ataku osoby stosującej przemoc, specjaliści, widząc konieczność 
koncentrowania się na potrzebach dorosłego, czynią go kluczowym Kli-
entem grupy roboczej nie tracąc z oczu potrzeb dzieci pozostających 
w rodzinie. Sytuacja komplikuje się, gdy dorosły mimo wsparcia służb 
nadal pozostaje bierny i oczekuje zmiany bez swojego udziału, a jego 
postawa zagraża bezpieczeństwu dzieci pozostających w rodzinie. Wtedy 
warto rozważyć zmianę kluczowego Klienta i przenieść punkt ciężkości 
na potrzeby dzieci. To od decyzji członków grupy zależy, kto będzie ost-
atecznym adresatem działań grupy.

W przypadku rodziny Nowaków klientami są pani Agata i jej dzie-
ci. Zresztą w NK „A” to ona i jej dzieci zostały wymienione jako osoby 
doświadczające przemocy. Fakty to potwierdzają.  

ETAP II
Jak budować cele w indywidualnym planie pomocy?

Celem głównym pracy grupy roboczej, według ustawy o przeciwdziałaniu 
przemocy w rodzinie, jest zatrzymanie przemocy i wsparcie oso-
by jej doznającej na drodze do zmiany. Jednak tak postawiony cel jest 
sformułowaniem zbyt ogólnym i za szerokim. Dlatego uczestnicy gru-
py roboczej mają za zadanie sprecyzować cel tak, aby dla wszystkich 
członków był zrozumiały i akceptowalny. 

Dobre sprecyzowanie celu przez uczestników grupy roboczej jest ko-
nieczne, aby móc go przedstawić Klientowi i sprawdzić jak się mają jego 
cele do celu grupy roboczej. 
Aby cel był mierzalny, grupa robocza powinna, najlepiej wspólnie z Kli-
entem, określić wskaźniki, po których pozna, że został osiągnięty.
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Aby cel był konkretny, powinien zostać ujęty w kategoriach zadań, 
a następnie konkretnych działań, które muszą być podjęte, aby go osiągnąć.

W przypadku Nowaków członkowie grupy roboczej, przygotowując się do 
spotkania z Klientką, powinni ustalić i zaakceptować, że głównym celem 
pracy grupy jest zatrzymanie przemocy wobec pani Agaty i dzieci oraz 
zapewnienie im bezpieczeństwa. 

Cel główny – zatrzymanie przemocy wobec pani Agaty i dzieci.

Możliwy cel szczegółowy: wzrost aktywności pani Agaty do działania 
na rzecz ochrony siebie i dzieci.
Na pierwszym spotkaniu z przedstawicielami grupy, pani Agata powinna 
zostać poinformowana, w jakim celu została zaproszona. Ważne jest, aby 
specjaliści ujawniali w kontakcie z Klientką wszystkie swoje cele, aby to, co 
się dzieje w ramach procedury było dla niej transparentne. 
Osoby doświadczające przemocy prezentują wysoki poziom bezradności 
warto wobec tego mówić o zasobach klienta/ki.
Jednym z celów spotkania jest stworzenie realistycznego planu pomo-
cy, specjaliści mogą omawiać z Klientką różne rozwiązania, pozostawiając 
jej możliwości wyboru któregoś z nich. To sprzyja obniżeniu poziomu lęku 
i powoduje, że  to Klient jest podmiotem zmiany. W czasie spotkanie należy 
w miarę możliwości urealniać pomysły Klientki i nadawać im ramy czasowe. 

Indywidualny plan pomocy powinien opierać się na zadaniach 
i działaniach. Aby możliwa była ich ewaluacja, należy określić wskaźniki 
realizacji celu.
Wskaźniki to fakty, po których poznasz, że cel został osiągnięty.
W czasie spotkania ustalono następujące wskaźniki pierwszego celu 
szczegółowego: 
•	Informacje od p. Agaty o przebiegu kontaktów męża z dziećmi i łożeniu 

na potrzeby rodziny oraz o jego ewentualnych zachowaniach przemo-
cowych;

•	Notatka z rozmowy n/t ustaleń dotyczących kontaktów pana Piotra 
z dziećmi;

•	Notatki przedstawiciela szkoły (pedagoga), dotyczące współpracy mat-
ki ze szkołą i aktualnej sytuacji dzieci rodziny Nowaków.

Aby wprowadzić cel w życie należy określić zadania.
Zadania to ogólnie sformułowane szczeble/etapy dochodzenia do celu. 
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Powinny być ułożone hierarchicznie. 
Podczas spotkania można przedstawić Klientce perspektywę dzieci (ich po-
trzeby i negatywne skutki pozostawania w sytuacji przemocy). Pomoże to 
uzmysłowić pani Agacie konieczność podjęcia pracy nad zmianą sytuacji.

Podczas spotkania ustalono wspólnie z Klientką następujące zadania: 
•	Monitorowanie przebiegu kontaktów ojca z dziećmi.

Często osoby doświadczające przemocy mają poczucie krzywdy, 
w związku z oczekiwaniami grupy roboczej dotyczącymi współpracy 
przy realizacji procedury. Wobec tego dobrą praktyką jest koncentracja 
nie tylko na pracy z osobą doznającą przemocy, ale przede wszystkim 
czynności interwencyjne dotyczące zachowań osoby stosującej prze-
moc. 

Podczas rozmowy z panią Agatą ustalono także, jakich zadań podejmą się 
specjaliści wobec jej męża. 
•	Poszerzenie perspektywy ojca n/t potrzeb dzieci i oczekiwań grupy 

związanych z zaprzestaniem agresywnych zachowań;
•	Ustalenie zakresu i formy kontaktów ojca z dziećmi;

Kolejnym zadaniem jest:
•	Wzmocnienie pozycji Klientki w kontaktach z mężem.

Aby wprowadzić w życie zadania trzeba określić poszczególne działania.
Działania to konkretne czynności podejmowane w ramach realizacji zadań. 
Także powinny być ułożone hierarchicznie i odpowiadać na pytania: kto? 
co robi? w jakim czasie i w jaki sposób?  Powinny uwzględniać możliwości 
i predyspozycje delegowanych do nich osób.

Ustalono z Klientką konkretne działania zmierzające do realizacji 
w/w zadań:
Ad 1.
•	ustalenie, kogo i jak często będzie informowała Klientka o przestrzega-

niu zasad umowy dotyczącej kontaktów – pedagog ze szkoły i p. Agata 
– do …………….;

•	informowanie przez Klientkę wybranego członka grupy n/t przebiegu 
kontaktów ojca z dziećmi – p. Agata– przez miesiąc od spotkania z rod-
zicami, czyli do ………….;
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•	cykliczny kontakt pedagoga z dziećmi i obserwacja dzieci na terenie 
szkoły – pedagog ze szkoły – przez miesiąc od spotkania z rodzicami, 
czyli do ……………. ;

•	ewentualne przygotowanie wniosku do sądu rodzinnego o wgląd 
w sytuację dzieci, jeśli ustalenia nie będą przestrzegane przez ojca – cała 
grupa robocza;

•	spotkanie grupy roboczej w celu sprawdzenia skuteczności działań 
i stopnia osiągnięcia rezultatu – cała grupa robocza – data ……………;

Ad 2.
•	umówienie spotkania z p. Piotrem – dzielnicowy – do …………….;
•	rozmowa n/t potrzeb dzieci i wpływu zachowań agresywnych na ich 

funkcjonowanie – dzielnicowy i pedagog szkolny – do ………… ;

Ad 3.
•	omówienie przez grupę roboczą konsekwencji dalszego nieuregulowa-

nia kontaktów ojca z dziećmi – cała grupa robocza – do ……………. 
(to działanie musi nastąpić przed spotkaniem z Klientką);

•	omówienie z p. Agatą jej pomysłu na uregulowanie kontaktów ojca 
z dziećmi – pracownik socjalny i pedagog ze szkoły – do ………………;

•	spotkanie z rodzicami w celu ustalenia wspólnego trybu i formy kon-
taktów – pedagog szkolny – data ……………..;

Ad. 4. 
•	rozmowa interwencyjna z mężem n/t konsekwencji stosowania prze-

mocy – dzielnicowy – do ………………;
•	 omówienie z p. Agatą jej pomysłu na uregulowanie kontaktów ojca 

z dziećmi – pracownik socjalny i pedagog ze szkoły – do …………….; 
– ten pkt jest także wyżej – tak ma zostać?

•	 omówienie z p. Agatą przebiegu spotkania z mężem – pedagog – 
do……..;.

•	 towarzyszenie Klientce w rozmowie z mężem i czuwanie nad przebie-
giem kontaktu – pedagog – ……………..;

Możliwy drugi/inny cel szczegółowy do pracy z/na rzecz rodziny Ko-
walskichNowaków: zmotywowanie Klientki do uporządkowania sytu-
acji prawnej rodziny,
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Wskaźniki:
1. Klientka przyjdzie przygotowana na umówione spotkanie z prawnikiem 

– informacja od prawnika
2. Przygotowany przez Klientkę opis sytuacji życiowej w punktach, zesta-

wienie wydatków na potrzeby rodziny
3. Powstanie wspólnie wypracowana strategia działań prawnych – notatka 

zawierająca plan
4. Zostanie złożony wniosek o alimenty – informacja od klientki

Zadania: 
•	edukacja Klientki w zakresie jej praw i procedury NK
•	przygotowanie się Klientki do rozmowy z prawnikiem
•	opracowanie strategii działań prawnych

Działania:
Ad 1
•	zaproszenie Klientki na rozmowę – pracownik socjalny
•	rozmowa dotycząca konsultacji prawnej, doradztwa finansowego – pra-

cownik socjalny, Klientka

Ad 2
•	przygotowanie przez Klientkę zestawienia miesięcznych wydatków  

– p. Agata
•	umówienie się z prawnikiem – p. Agata z/bez pracownika socjalnego

Ad 3
•	 przygotowanie pisma procesowego – prawnik, p. Agata
•	 złożenie wniosku do sądu – p. Agata

Możliwy trzeci cel szczegółowy: zwiększenie aktywności Klientki do 
działania na własną rzecz.

Wskaźniki:  
•	notatka z rozmowy z Klientką n/t typów przemocy, mechanizmów 

przemocy i jej skutków
•	Klientka zapisała się na grupę wsparcia i regularnie w niej uczestniczy: 

10 obecności
•	Informacje zwrotne od Klientki do wyznaczonego członka grupy n/t 

sytuacji domowej: min 1 x w miesiącu n/t sytuacji przemocy
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Zadania:
•	 Edukacja Klientki n/t przemocy
•	Udział Klientki w grupie wsparcia
•	Monitorowanie sytuacji przemocy

Działania:
Ad. 1
•	umówienie Klientki na rozmowę edukacyjną – pracownik socjalny/ 

psycholog z ośrodka
•	przeprowadzenie rozmowy edukacyjnej – pracownik socjalny/ psycho-

log z ośrodka

Ad 2
•	kontakt Klientki z psychologiem prowadzącym grupę wsparcia i zapisa-

nie się na zajęcia – p. Agata
•	uczęszczanie Klientki na zajęcia grupy – p. Agata

Ad 3
•	omówienie zasad kontaktu Klientki z przedstawicielem grupy roboczej 

– pracownik socjalny i p. Agata
•	kontakt Klientki z wybranym przedstawicielem grupy informujący 

o sytuacji przemocy – p. Agata

Te same wskaźniki mogą być użyte do ewaluacji różnych celów, np. in-
formacje zwrotne od Klientki na temat zachowań przemocowych pana 
Piotra może posłużyć do ewaluacji celu pierwszego i trzeciego.

Możliwe inne cele szczegółowe do pracy z/ na rzecz rodziny Nowaków:
1. Motywowanie matki do poszukiwania wsparcia psychologicznego dla 

dzieci,
2. Zmotywowanie ojca do zachowań bezpiecznych wobec dzieci.
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ZAŁĄCZNIK NR 3 

DOKUMENTACJA POMOCNA 
W PRACY GRUP ROBOCZYCH
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List intencyjny Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie do grupy roboczej o na rzecz pracy w indywidualnym przypadku

Warszawa, dnia ………………. 

Witamy Państwa na pierwszym spotkaniu grupy roboczej dotyczącym rodziny 
……………………………………………………… zam. …………………

W związku z uruchomieniem procedury „Niebieskie Karty” 
w dniu ……………………… i informacji w niej zawartych, Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy ……………… m.st. Warszawy, na 
podstawie art. 9a ust 10, 13 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy 
rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 180, poz.1493 ze zm.),  podjął decyzję o powołaniu 
grupy roboczej.

Zadaniem grupy roboczej jest 

•	 Udzielanie pomocy osobom dotkniętym przemocą
•	 Działania wobec osoby stosującej przemoc
•	 Opracowanie indywidualnego planu pomocy dla osoby dotkniętej przemocą oraz jej 

rodziny 
•	 Monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy i zagrożonych przemocą
•	 Dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodziny uwikłanej w przemoc oraz 

efektów tych działań.

Do dokumentacji Państwa działań posłużą druki, z którymi będziecie mogli się zapoznać na 
pierwszym spotkaniu Waszej grupy.

Pierwsze spotkanie grupy roboczej to czas na 

•	 Ustalenie reguł współpracy
•	 Wymianę informacji o rodzinie 
•	 Zaplanowanie kolejnych działań zmierzających do zbudowania indywidualnego planu 

pomocy
Pierwsze spotkanie grupy roboczej poprowadzi założyciel Niebieskiej Karty. Od Państwa 
będzie zależało kto będzie prowadził kolejne spotkania i jak często one będą się odbywały.

Oczekujemy, że Państwa grupa spotka się z osobą wskazaną w formularzu NK „A” jako 
doświadczającą przemocy (jeśli tą osobą jest małoletni to wraz z jej niekrzywdzącym 
opiekunem) i podejmiecie kroki do zaangażowania jej w zmianę swojej sytuacji. Od Państwa 
decyzji  zależy kto to zrobi.

Oczekujemy także, że Państwa grupa podejmie próbę spotkania się z osobą wskazaną 
w formularzu NK „A” jako stosującą przemoc i omówi z nią sytuację oraz konieczność zmiany 
w zachowaniach. Od Państwa decyzji zależy kto przeprowadzi taką rozmowę.
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Zakończenie procedury

W/g Rozporządzenia RM z 13 września 2011 roku., zakończenie procedury NK następuje 
w przypadku:
•	 Ustania przemocy w rodzinie lub uzasadnionego przypuszczenia zaprzestania dalszego 

stosowania przemocy oraz po zrealizowaniu indywidualnego planu pomocy
•	 Rozstrzygnięcia o braku zasadności podejmowania działań

Jeśli powyższe warunki zostaną w Waszej opinii spełnione możecie wnioskować o ZI 
o zakończenie procedury. Posłuży Wam do tego dokument opracowany przez ZI. 

W sprawach proceduralnych możecie Państwo kontaktować się z członkiem ZI Panią/Panem 
………………….., która(y) jest opiekunem Waszej grupy z ramienia ZI. 

Mamy nadzieję, że Państwa kompetencje i wiedza n/ rodziny przyczynią się do lepszego 
rozpoznania jej sytuacji oraz pomogą w uruchomieniu procesu zmiany.

Życzymy udanej współpracy 
Przewodniczący i członkowie ZI
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Pismo o powołaniu do grupy roboczej

Warszawa, dnia …………….. r. 

Pan/i

Dyrektor
…………………….

 adres

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy 
…………………… m.st. Warszawy, na podstawie art. 9a ust 10, 13 ustawy z dnia 29 lipca 
2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy rodzinie (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r., Nr 180, 
poz.1493 ze zm.), w związku z uruchomieniem procedury „Niebieskie Karty” oraz podjęcia 
uchwały  o powołaniu grupy roboczej w sprawie NK ……………. ./20……………. .. dot. 
rodziny Pani ……………. ……. zam. ul. ……………. …., zwraca się z uprzejmą prośbą 
o oddelegowanie właściwego pedagoga, do wykonywania pracy w grupie roboczej.

Ww. osobę  prosimy o skontaktowanie się z Panią ………….………….………….  
– pracownikiem ……………………….…………………. , odpowiedzialnym za organizację 
pierwszego spotkania grupy  (tel. 22 ………………………………………. .), w celu ustale-
nia terminu spotkania przedstawicieli służb oraz działań organizacyjnych.

Otrzymują:

1.adresat

2.a/a





KATARZYNA PRZYBOROWSKA

Prawniczka. Absolwentka Instytutu Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji UW oraz Wydziału Prawa UW. 
Trenerka warsztatu umiejętności psychospołecznych. Realizatorka programów szkoleniowych z zakresu 
prawa i procedur z obszaru przeciwdziałania przemocy. Prezeska Stowarzyszenia OPTA. Koordynatorka 
programów przeciwprzemocowych. Uczestniczka Zespołów Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie dla Dzielnicy Śródmieście i Ursynów w Warszawie. 


