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NIEBIESKA KARTA działa 
w policji i pomocy społecznej 
od 1 października 1998 roku

Stanowi ona bardzo istotny element 
w walce z przemocą w rodzinie. Ułatwia 
rozpoznawanie i dokumentowanie przy-
padków przemocy domowej oraz orga-
nizowanie pomocy w środowiskach lo-
kalnych. Ponadto jest ważnym dowodem 
w sprawie karnej o znęcanie się. Dzięki 
bogatemu materiałowi dowodowemu w 
postaci „Niebieskiej Karty” zastraszanie 
ofiary i zmuszanie jej do wycofania ze-
znań nie uchroni sprawcy przed odpowie-
dzialnością. 

NIEBIESKI POKÓJ, to kolejne 
przedsięwzięcie realizowane 
w ramach pomocy ofiarom 
przestępstw

 Uruchomiony z inicjatywy Ko-
mendy Miejskiej Policji w Koninie w 
jej siedzibie przy ul. Przemysłowej,  sfi-
nansowany został ze środków własnych 
Powiatu Konińskiego oraz – na wniosek 
Starosty Konińskiego – z  dotacji  Zarzą-
du Województwa Wielkopolskiego.  

„Niebieski Pokój” przeznaczony 
jest głównie do przesłuchań najmłodszych 
ofiar lub świadków przemocy fizycznej, 
psychicznej i seksualnej, a także spotkań 
dzieci będących w rodzinach zastępczych 
z ich naturalnymi rodzicami. Wykorzy-
stywany jest także do przeprowadzania 

terapii rodzin, realizacji spotkań media-
cyjnych oraz do pracy z dziećmi nadpo-
budliwymi. 

Przytulnie, niemal „po domowe-
mu” urządzone pomieszczenie z dużą 
ilością kwiatów, zabawek dla dzieci, ma 
wywierać korzystny wpływ na osoby, 
które się w nim znajdą. Jest to szczegól-
nie ważne dla najmłodszych ofiar prze-
stępstw, którym trzeba zapewnić maksy-
malne poczucie bezpieczeństwa podczas 
przesłuchania. 

Uruchomienie „Niebieskiego Po-
koju” ma przyczyniać się także do ogra-
niczenia ilości przesłuchań dzieci do mi-
nimum (np. przez wykorzystanie przez 
sądy nagrań wideo), aby nie narażać ich 
na ponowne przeżywanie traumatycz-
nych wydarzeń oraz uniknięcia „ze-
tknięcia się” dziecka ze sprawcą podczas 
przesłuchania, a także stworzenia warun-
ków do: uczestniczenia w przesłuchaniu 
wszystkich osób zaangażowanych w 
rozwiązanie sprawy, natychmiastowego 
uruchomienia działań pomocowych skie-
rowanych do dziecka i rodziny, bieżącego 
obserwowania przesłuchiwanej ofiary.

„Niebieski Pokój” udostępniany 
jest sędziom, prokuratorom, kuratorom 

sądowym, pracownikom socjalnym, psy-
chologom i innym osobom niezbędnym 
w trakcie zbierania materiału dowodo-
wego przestępstwa oraz organizowania 
procesu pomocy dziecku i rodzinie.

Marta J. Bagrowska
Rzecznik Prasowy Starostwa

W trosce o rodzinę
na zaspokojenie tych elementarnych 
potrzeb, bywa że rodzina jest miej-
scem ludzkich dramatów, będących 
wynikiem uzależnień, zaburzeń, 

chorób. Przemoc wypacza, a nawet 
niszczy wiele aspektów życia rodzin-
nego. Niszczy także ład społeczny w 
kolejnych pokoleniach, osoby podda-
ne przemocy rodzinnej mogą bowiem 
powielać złe wzorce w przyszłości i są 

bardziej podatne na inne rodzaje prze-
stępczości. Zatem zwalczanie przemo-
cy w rodzinie oraz przeciwdziałanie 
patologiom zagrażającym jej bezpie-

czeństwu jest swego rodzaju profilak-
tyką i inwestycją w przyszłość – pro-
wadzi do lepszego społeczeństwa.  

Chcąc zapewnić wszechstronną i 
profesjonalną pomoc dla mieszkańców 
powiatu, którzy znaleźli się w  trudnej 

sytuacji życiowej i nie są w stanie sami 
sobie z nią poradzić, 27 lutego br., uru-
chomiliśmy Ośrodek Poradnictwa Ro-
dzinnego i Interwencji Kryzysowej  z 
siedzibą w Ślesinie. 

Ośrodek ten jest rozszerzeniem 
działalności Powiatowego Centrum 
Pomocy Rodzinie w Koninie.  Uloko-
wanie placówki w nowych obiektach  
Domu  Pomocy Społecznej nie jest 
przypadkowe, zależy nam bowiem, 
aby te nowoczesne pomieszczenia 
służyły jak najszerzej mieszkańcom 
powiatu, nie tylko zamieszkującym w 
Domu Pomocy Społecznej.  

Bardzo bogata oferta programo-
wa Ośrodka, obejmująca: interwencję 
kryzysową, wsparcie środowiskowe, 
poradnictwo rodzinne, pracę ze spraw-
cą przemocy, punkt porad o prawach i 
uprawnieniach, interwencję kryzysową 
w sytuacji niepełnosprawności, całodo-
bowy hostel w sytuacjach interwencyj-
nych, umożliwi pomoc rodzinie w roz-
wiązywaniu jej problemów u źródła. 

Zapewnienie profesjonalnego 
i efektywnego wsparcia wymagać 

OŚRODEK PORADNICTWA 
RODZINNEGO 
I INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
POWIATOWEGO CENTRUM 
POMOCY RODZINIE  
W KONINIE, 
z siedzibą w nowych obiektach 
Domu Pomocy Społecznej w Śle-

sinie, powstał jako potrzeba zorga-
nizowania zinstytucjonalizowanej 
formy pomocy przeznaczonej dla 
osób, które z różnych przyczyn 
znalazły się  w sytuacji kryzyso-
wej, zagrażającej ich zdrowiu i 
życiu. 

Środki finansowe na wyposa-
żenie obiektu, powiat uzyskał z bu-
dżetu Wojewody Wielkopolskiego, 
natomiast jego bieżąca działalność 
finansowana będzie ze środków 
własnych powiatu.

Celem Ośrodka jest niesie-
nie pomocy ludziom w sytuacjach 
kryzysowych oraz przywracanie 
im zdolności i umiejętności samo-
dzielnego rozwiązywania swoich 
problemów życiowych.

Placówka oferuje daleko 
idącą pomoc, zarówno krzyw-
dzonym członkom rodziny 

(osobom dotkniętym takimi na-
głymi zdarzeniami, jak gwałt, inne 
akty przemocy, utrata osób bli-
skich, zagrożenie samobójstwem, 
itp.), jak i sprawcom. 

Ośrodek świadczy usługi w 
zakresie: Interwencji Kryzyso-
wej; Pracy w środowisku; Grupy 
Wsparcia dla ofiar przemocy w ro-

dzinie; Programu pracy ze sprawcą 
przemocy; Poradnictwa rodzin-
nego; Niebieskiego Pokoju (przy 
współpracy Komendy Miejskiej 
Policji); Punktu porad o prawach i 
uprawnieniach; Hostelu; Interwen-
cji kryzysowej w sytuacji niepeł-
nosprawności.

W sytuacjach tzw. „gorącej” 
przemocy, Ośrodek Poradnictwa 
Rodzinnego i Interwencji Kryzy-
sowej dysponuje hostelem (posia-
dającym 12 miejsc noclegowych), 
który zapewni bezpieczne schro-
nienie do czasu stworzenia  warun-
ków powrotu do domu. Czas poby-
tu w hostelu wynosi jeden miesiąc, 
z możliwością przedłużenia w uza-
sadnionych przypadkach do trzech 
miesięcy. W okresie korzystania z 
czasowego schronienia w celu izo-
lacji od sprawcy, osoby pokrzyw-

dzone (wspólnie z pracownikami 
Ośrodka)  przygotowują i wcielają 
w życie plan naprawy sytuacji kry-
zysowej i wyjścia z przemocy. 

Hostel funkcjonuje w syste-
mie koedukacyjnym i nie stawia ani 
barier wiekowych, ani architekto-
nicznych. Podstawowym i właści-
wie jedynym warunkiem przyjęcia 
jest fakt znalezienia się w sytuacji 
kryzysowej i niemożność wyjścia z 
niej o własnych siłach.

Ośrodek Poradnictwa Ro-
dzinnego i Interwencji Kryzysowej 
stanowi istotny element systemu 
wsparcia rodziny w stanie kryzysu, 
jest także miejscem koordynowa-
nia działań służb i inicjatyw samo-
pomocowych.

Pracownicy Ośrodka:

– Marta Nejman – aspirant 
pracy socjalnej,

– Aldona Miedzińska –  aspi-
rant pracy socjalnej

Dodatkowe dyżury:
środy:  13.00-16.00 – dyżur 

prawnika,
czwartki: 11.30-13.30 – dyżur 

psychologa; 12.30-15.30 – dyżur 
pracownika socjalnego w spra-
wach niepełnosprawności

Kontakt  z Ośrodkiem:
– listowny: Ośrodek Poradni-

ctwa Rodzinnego i Interwencji 
Kryzysowej, ul. Kościelna 46, 
62-561 Ślesin;

– telefoniczny (w ciągu całego 
tygodnia):

– w godz.  8.00-16.00  pod nr. 
tel. 063 2708412 wew. 32

 oraz 
– w godz. 8.00-22.00 pod nr. tel. 

512493486.
– e-mail: cprkonin@poczta.

onet.pl

Samorząd Powiatu Konińskiego dla społeczności lokalnej (cz. 1)

Starosta koniński Stefan Dziamara

będzie współdziałania różnych służb 
społecznych i instytucji, łączenia kom-
petencji i umiejętności oraz przepływu 
informacji pomiędzy osobami poma-
gającymi, przy jak najdalej idącym 
poparciu ze strony samorządu powia-
towego. W ramach Ośrodka przewi-
dywana jest więc ścisła współpraca 
pracowników socjalnych m.in. z poli-
cją, sądem, prokuraturą, placówkami 
służby zdrowia a także pełniejsze wy-
korzystanie w walce z patologią takich 
instrumentów, jak: Niebieska Karta i 
Niebieski Pokój. Mamy nadzieję za-
chęcić również do współpracy w tym 
zakresie wszystkie gminy powiatu ko-
nińskiego. Wierzę bowiem, że wspólne 
zaangażowanie naszych samorządów 
pozwoli stworzyć prężnie działający 
Ośrodek, służący osobom potrzebują-
cym pomocy, a pośrednio wszystkim 
mieszkańcom powiatu

Przecież dobrze funkcjonująca, 
zdrowa rodzina to prawdziwy skarb 
każdej społeczności. 

Stefan Dziamara
Starosta Koniński

Niebieski pokój

Bezpieczne schronienie dla ofiar przemocy

Szanowni Państwo
W ciągu siedmiu lat funkcjono-

wania samorządu powiatowego, mimo 
trudności związanych z finansowaniem 
zadań, udało się w powiecie koniń-
skim zorganizować pomoc społeczną 
sprawnie działającą na rzecz usamo-
dzielnienia osób i rodzin znajdujących 
się w trudnych sytuacjach życiowych. 

Dostrzegając społeczne, kulturo-
we i środowiskowe źródła tych prob-
lemów, samorząd uruchomił lokalny 
system pomocy rodzinie, w ramach 
którego realizuje zadania na rzecz 
umocnienia podstaw funkcjonowania 
rodziny i zapewnienia jej odpowiedniej 
ochrony społecznej, prawnej i ekono-
micznej. 

 Jednym z głównych celów za-
wartych w Strategii Rozwoju i Promocji 
Powiatu Konińskiego jest zapewnienie 
jego mieszkańcom godnego życia – a 
więc życia w poczuciu bezpieczeństwa, 
szacunku, miłości i wsparcia. 

Niestety, nie we wszystkich ro-
dzinach ich członkowie mogą liczyć 


