
W przypadku braku poprawy sytuacji
służby mogą uruchamiać działania 

prawne wobec osoby stosującej przemoc

PROCEDURA „NIEBIESKIE KARTY”
Co to takiego?

narzędzie mające na celu zatrzymanie przemocy w rodzinie. 

Kiedy można ją rozpocząć?
Procedurę uruchamiają przedstawiciele instytucji w momencie podejrzenia, że w rodzinie 

może dochodzić do przemocy. taką informację specjaliści mogą uzyskać od:

Świadka przemocy Osoby doznającej przemocy Kiedy sami zauważą niepokojące sygnały
podczas kontaktu z rodziną

Jak to zrobić?
Procedurę może uruchomić przedstawiciel jednej z pięciu instytucji/służb:

POMOCY SPOŁECZNEJ
np. pracownik ośrodka

Pomocy społecznej

OCHRONY ZDROWIA 
np. pielęgniarka, lekarz,

ratownik medyczny

POLICJI
np. dzielnicowy, policjanci
interweniujący podczas

awantury domowej

OŚWIATY
np. pedagog, 

psycholog, nauczyciel

KOMISJI
ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Co dzieje się dalej?
sprawa trafi do specjalistów, którzy będą pracować z rodziną.  

osoby te, po zapoznaniu się ze sprawą, zadecydują o dalszych krokach:

jeśli w rodzinie dochodzi do przemocy:
specjaliści będą pracować z rodziną w ramach:

jeśli w rodzinie nie dochodzi 
do przemocy:

Zespołu 
Interdyscyplinarnego

Grupy Roboczej
PROCEDURA ZOSTAJE

ZAKOŃCZONA

Czym jest Zespół Interdyscyplinarny? Co to jest Grupa Robocza?
zespół interdyscyplinarny to podmiot powołany na terenie każdej dzielnicy. 

W jego skład wchodzą specjaliści zajmujący się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 
Grupa robocza to osoby wybrane przez zespół interdyscyplinarny, które będą miały bezpośredni kontakt z rodziną 

np. dzielnicowy, pracownik socjalny, pedagog szkolny itp.

osoba doznająca przemocy zostanie zaproszona na spotkanie
z przedstawicielami Grupy, aby w oparciu o jej potrzeby,
wspólnie ustalić plan dalszych działań. Podczas spotkania
zostanie wypełniony formularz „Niebieskie Karty – C”

osoba stosująca przemoc zostanie wezwana na rozmowę
interwencyjną, podczas której dowie się o konieczności

zaprzestania stosowania przemocy. 
członkowie Grupy wskażą miejsca, w których można uzyskać

pomoc w celu wprowadzania zmian. Podczas spotkania zostanie 
wypełniony formularz „Niebieskie Karty – D”

Co się będzie działo dalej?

Grupa robocza sprawdza poprzez
wizyty i rozmowy, czy przemoc 

w rodzinie ustała

W razie potrzeby modyfikuje plan
pomocy rodzinie

kiedy przedstawiciel jednej z w/w służb dowie się lub ma podejrzenie, że występuje przemoc, wypełnia specjalny formularz 
„Niebieskie Karty – A” i wręcza osobie doznającej przemocy formularz „Niebieskie Karty – B”.

Powyższe działania trwają tak długo, aż przemoc ustanie/zostanie zatrzymana.

Kiedy przemoc ustanie…
WóWczas sPecjaliści kończą Pracę z rodziną, 

a Procedura „niebieskie karty” zostaje zakończona.

Jakie będą kolejne kroki?

Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”


