Co to jest przemoc w rodzinie?
Przemoc w rodzinie to jednorazowe albo powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie
naruszające prawa lub dobra osobiste członków rodziny, a także innych osób wspólnie
zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo
utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym seksualną,
powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące cierpienia i krzywdy
moralne u osób dotkniętych przemocą.
Kto może być ofiarą przemocy w rodzinie?
Współmałżonkowie,

partnerzy

w związkach

nieformalnych,

dzieci,

osoby

starsze,

osoby

niepełnosprawne
„NIEBIESKA KARTA”
W związku z obowiązującą ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie
(Dz.U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) oraz wejściem w życie Rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury „Niebieska Karta” na terenie Szkoły Podstawowej nr
36 w Katowicach obowiązuje Procedura postepowania w sytuacji powzięcia podejrzenia o
stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia.
Do podstawowych zadań szkoły należy:
1) diagnoza sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą
w rodzinie, w szczególności dziecka,
2) zapewnienie i zorganizowanie niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego
stan zdrowia ww. osoby,
3) udzielanie kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, opiekunowi
faktycznemu lub najbliższej osobie o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej,
socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym informacji o formach pomocy dzieciom
świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób
dotkniętych przemocą w rodzinie.
Na terenie miasta Katowice funkcjonuje Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie.
Do zadań Zespołu należy integrowanie i koordynowanie działań podmiotów oraz specjalistów w
zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności przez:
1)

diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2)

podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałanie temu zjawisku;

3)

inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4)

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w
środowisku lokalnym;

5)

inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

Przedstawiciele jednostek organizacyjnych Pomocy Społecznej, Miejskiej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, Policji, Oświaty i Ochrony Zdrowia, w związku z uzasadnionym podejrzeniem
zaistnienia przemocy w rodzinie zobowiązani są do realizacji procedury „Niebieska Karta”
Siedziba Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie mieści się
w Ośrodku Interwencji Kryzysowej przy ul. Mikołowskiej 13a w Katowicach.
Kontakt telefoniczny:
(32) 251 15 99
(32) 257 14 82 w godzinach: 8.00-16.00
.

