Co powinieneś wiedzieć o procedurze „Niebieskie Karty”

Jeśli jesteś osobą dorosłą, uczestniczysz w procedurze osobiście.
Jeśli jesteś osobą niepełnoletnią, będzie Cię reprezentował bezpieczny dorosły,
czyli osoba, która najlepiej Cię ochroni:
– rodzic (jeśli nie krzywdzi i nie ukrywa poczynań krzywdzącego) – opiekun
faktyczny (czyli ktoś, kto się Tobą opiekuje - np. babcia/dziadek lub
sąsiad/sąsiadka)
– pedagog z przedszkola lub szkoły
– kurator rodzinny wyznaczony przez sąd W procedurze uczestniczy także osoba
podejrzewana o stosowanie przemocy.
Procedurę prowadzą przedstawiciele różnych instytucji tworzący razem Zespół
Interdyscyplinarny (będzie o nich mowa dalej), którzy specjalnie dla Ciebie
powołają tzw. Grupę Roboczą, złożoną z przedstawicieli służb, które są
najbardziej przydatne w Twojej sytuacji.

PAMIĘTAJ!
Wszystkie osoby udzielające Ci pomocy w ramach procedury Niebieskie
Karty zobowiązane są do zachowania poufności wszelkich informacji i
danych, które im przekazujesz.

Czym jest procedura „Niebieskie Karty”?
Procedura „Niebieskie Karty” to skoordynowany system pomocy dla osób, które
doznają przemocy domowej.

Czy to już przemoc?
Czy wśród najbliższych czujesz się bezpiecznie? Masz poczucie, że troszczą się
o Twoje zdrowie i życie, szanują Twoją godność, wolność, nietykalność osobistą?
Jeżeli nie, z jakich zachowań wobec Ciebie to wynika?
Musisz wiedzieć, że przemoc to nie tylko bicie. Są różne rodzaje przemocy, wśród
nich przemoc fizyczna, psychiczna (np. obrażanie, poniżanie, straszenie), seksualna
(np. gwałt, wymuszanie współżycia), ekonomiczna (np. zabieranie pieniędzy i rzeczy),
zaniedbanie.
Zastanów się, czy zdarza się, że ktoś Tobie bliski:
1. Popycha Cię, policzkuje, bije, szarpie?
2. Traktuje w sposób, który Cię rani? Obrzuca obelgami, wyzwiskami?
3. Zmusza do robienia rzeczy, które są dla Ciebie poniżające?
4. Domaga się ograniczenia Twoich kontaktów z bliskimi, przyjaciółmi
i znajomymi?
5. Kontroluje w pełni wszystkie wydatki w domu i każe Ci prosić o pieniądze?
6. W przypływie złości niszczy Twoją własność?
7. Nakłania Cię do kontaktów seksualnych, mimo że nie masz na to ochoty?
8. Grozi, że zrobi Tobie i Twoim bliskim krzywdę, zabije, zrani?
9. Uważa, że zasługujesz na takie traktowanie?
10. Uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla Twojego dobra?

Jeśli odpowiedziałaś/eś twierdząco chociaż na jedno pytanie, istnieje ryzyko, że
doznajesz przemocy ze strony bliskiej Ci osoby.

Co zyskasz dzięki „Niebieskim Kartom”?
Choć zawsze najważniejsze są działania, które możesz podjąć sam/a, dzięki
wsparciu różnych służb i instytucji współdziałających w ramach procedury
Niebieskiej Karty, zyskasz również:
→ pomoc w zapewnieniu Ci bezpieczeństwa;
→ wsparcie w rozwiązaniu trudnej sytuacji (nie tylko związanej z przemocą, ale
np. w uniezależnieniu się od sprawcy w kwestiach materialnych, zawodowych,
mieszkaniowych, jak również pomoc psychologiczną, prawną lub inną, jakiej
oczekujesz);
→ monitoring zmieniającej się sytuacji;
→ podejmowanie przez specjalistów działań mających na celu zmianę
zachowania sprawcy, poczynając od uświadomienia sprawcy/czyni
konsekwencji stosowania przemocy i tego, że różne instytucje będą
interesować się jego/jej zachowaniem, działań edukacyjnych, zobowiązania
do leczenia odwykowego, a w określonych prawem przypadkach również np.
zakaz kontaktu, zbliżania się, nakaz eksmisji.

PAMIĘTAJ!
Nie Ty jesteś odpowiedzialna/y za przemoc!
Winę ponosi zawsze osoba stosująca przemoc!

