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WSPÓŁPRACA POLICJANTÓW Z PSYCHOLOGAMI PODSUMOWANIE
Data publikacji 17.01.2012

W 2011 roku psycholodzy, którzy od 3 lat współpracują z funkcjonariuszami Komendy Miejskiej
Policji we Wrocławiu, uczestniczyli w 243 interwencjach. Wsparcie otrzymało 249 dzieci.
Dokładnie 15 listopada 2008 roku rozpoczęła się realizacja programu Wsparcie Psychologiczne Oﬁar Przemocy
Domowej. Od tamtej pory psycholodzy regularnie uczestniczą w interwencjach, są również do dyspozycji mieszkańców
podczas policyjnych imprez plenerowych.
Funkcjonariusze podejmujący interwencję, gdzie oﬁarą przemocy jest dziecko, wzywają psychologa. Ten natychmiast
zjawia się na miejsce i tłumaczy dziecku co się stało. Przede wszystkim uspokaja je i podejmuje decyzje co do
dalszego, ewentualnego leczenia lub proponuje pomoc całej rodzinie. Matka i dziecko nie zostają sami z ciężarem,
problemem, a czasem nawet wyrzutami sumienia.
W czasie kiedy psycholog zajmuje się oﬁarami, funkcjonariusze wyjaśniają sytuację ze sprawcą awantury. Agresywni i
niebezpieczni, będący najczęściej pod wpływem alkoholu, zagrażają sobie i innym – tacy właśnie są zazwyczaj oprawcy.
Program współpracy psychologów i policjantów realizowany jest od 3 lat. Specjaliści pomagają już nie tylko dzieciom i
matkom, ale również osobom w podeszłym wieku. Niezliczone są przypadki i sytuacje, kiedy to obecność psychologa
jest nieoceniona. Co ważne, wrocławski program obejmuje pomocą i leczeniem także sprawców przemocy.
W 2011 roku psycholodzy uczestniczyli w 243 interwencjach – 147 dotyczyło przemocy. Wsparcie otrzymało 249 dzieci
oraz 288 osób dorosłych.
Zakres zadań psychologów współpracujących z policjantami zostaje z roku na rok coraz bardziej poszerzany.
Psycholodzy wspierają rodziców mających problemy z dziećmi – w ubiegłym roku było 8 takich przypadków. W 17
przypadkach pomagali rozwikłać awantury spowodowane walką o dziecko. 16 interwencji dotyczyło samobójstw, a 9
wsparcia przy powiadamianiu o śmierci jednego z członków rodziny. Psycholodzy udzielają również niezbędnej pomocy i
wsparcia policjantom.
Dzięki zaangażowaniu zarówno funkcjonariuszy Wydziału Prewencji KMP, jak i dyrekcji Wydziału Zdrowia Urzędu
Miejskiego we Wrocławiu, program będzie kontynuowany.
Psychologów i terapeutów ﬁnansuje Urząd Miejski we Wrocławiu.
(KWP we Wrocławiu / pt)

