
Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich 
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie 

oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, 
celem rozbudowy i poszerzenia chęci mówienia o przemocy



POROZUMIENIE nr 3/PU/2015 zawarte w dniu 
28.04.2015 roku 

Fundacja Dzieci 
Niczyje

Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej

Komenda 
Wojewódzka Policji 
z siedzibą w Radomiu



CELE GŁÓWNE PROGRAMU

Promocja zachowań i działań mających na celu wpływ na 
zniwelowanie stresu, jaki przeżywa osoba małoletnia 
podczas interwencji domowej dotyczącej przemocy 
w rodzinie

Przywrócenie dziecku poczucia bezpieczeństwa

Przełamywanie barier w środowiskach związanych 
ze zjawiskiem przemocy w rodzinie, w celu rozbudowy 
i poszerzenia chęci mówienia o przemocy



PRZEDMIOT POROZUMIENIA

• przygotowanie i produkcja maskotek, 
z nadrukiem, na których zamieszczone zostało logo 

z numerem bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci 
i Młodzieży 116 111 

i adres strony internetowej www.116111.pl



Działanie to umożliwia uzyskanie 
informacji 

o sposobach uzyskania pomocy, 
a także

przyczynia się do wsparcia 
i ochrony dzieci 

oraz złagodzenia sytuacji ostrego 
kryzysu wśród osób małoletnich.

Przedsięwzięcie polega na przekazywaniu przez 
dzielnicowego, maskotki 

z nadrukiem, na którym zamieszczony jest numer 
bezpłatnego Telefonu Zaufania dla Dzieci 

i Młodzieży 116 111 oraz adres strony internetowej 
www.116111.pl. 

dziecku dotkniętemu problemem przemocy 
domowej. W związku z przeznaczeniem maskotki dla 

małoletnich osób, które wychowują się 
z osobami stosującymi przemoc, nadruk nie posiada 

logo Policji.



„Program mający na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich 
dotkniętych problemem przemocy w rodzinie oraz przełamywanie 
barier w środowiskach związanych ze zjawiskiem, celem rozbudowy 
i poszerzenia chęci mówienia o przemocy”

Promocja najlepszych praktyk w Estonii 
w ramach międzynarodowego projektu: „CARE3” 
Partnerzy: Estonia, Łotwa, Norwegia i Polska.
Strona internetowa: www.care3.org

Estoński odpowiednik „Programu (…)”
Strona internetowa: www.politsei.ee



POLICJA w Lõuna prefektuur, Tartu, Estonia – pilotaż 150 maskotek



Szkolenia dla dzielnicowych przygotowujące do realizacji Programu mającego 
na celu zniwelowanie stresu osób małoletnich dotkniętych problemem 
przemocy w rodzinie (…) prowadzone są przez Koordynatora Procedury 
„Niebieskie Karty” wraz z pracownikiem cywilnym Wydziału Prewencji KWP 
zs. w Radomiu

Dotychczas szkolenia zrealizowane zostały dla :
KPP Szydłowiec, KPP Węgrów, KMP Radom, KMP Siedlce,
KPP Garwolin, KPP Mława, KPP Pułtusk, KPP Sochaczew,
KPP Przysucha, KPP Sierpc, KMP Ostrołęka, KMP Płock,
KPP Płońsk, KPP Ciechanów, KPP Ostrów Mazowiecka,
KPP Kozienice

Realizacja szkoleń

Przekazano łącznie 900 sztuk maskotek 



Kontynuacja Programu mającego na celu zniwelowanie 
stresu osób małoletnich dotkniętych problemem przemocy 

w rodzinie 
oraz przełamywanie barier w środowiskach związanych 

ze zjawiskiem (…).

KPP, w których planowane są szkolenia dla dzielnicowych:

KPP Białobrzegi - grudzień 2019 roku

KPP Lipsko, KPP Grójec - styczeń 2020 roku

KPP Zwoleń- luty 2020 roku

KPP Gostynin, KPP Żyrardów - marzec 2020 roku

KPP Wyszków - kwiecień 2020 roku

Około 1 tys. maskotek do przekazania



OCZEKIWANE REZULTATY

Zmniejszenie dystansu małoletnich wobec 
funkcjonariuszy podczas kolejnych wizyt 
sprawdzających stan bezpieczeństwa 
domowników i zachowanie sprawców.

Poszerzenie wiedzy funkcjonariuszy o 
przemocy wobec dzieci 
i jej formach, podstawach interwencji 
kryzysowej oraz sposobach 
komunikacji z osobą po doznanej 
traumie.



OCZEKIWANE REZULTATY

Poprawa poczucia bezpieczeństwa małoletnich 
ofiar przemocy domowej.

Podniesienie świadomości małoletnich ofiar 
przemocy domowej w kwestii wpływu na własne 
bezpieczeństwo 
w wyniku prawidłowych zachowań w sytuacji 
zagrożenia.

Otrzymanie informacji przez małoletnie ofiary 
przemocy domowej o Telefonie Zaufania dla Dzieci i 
Młodzieży 116 111 
i stronie internetowej www.116111.pl, zasadach 
ich funkcjonowania i przeznaczeniu.



POSZCZEGÓLNE RODZAJE PRZEMOCY  w 2018 r.
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Liczba wypełnionych formularzy „Niebieska Karta” w 2017 i 2018 r.  
oraz 10 miesięcy 2019 r. na terenie garnizonu mazowieckiego
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Osoby małoletnie dotknięte przemocą w rodzinie 
na terenie garnizonu mazowieckiego w latach 2017 

i 2018 rok oraz 10 miesięcy roku 2019
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Dziękuję za uwagę


