Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 3/2014
Kierownika ŚDS „Chatka’
z dnia 24.10.2014 r.

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAISTNIENIA PRZEMOCY WOBEC
UCZESTNIKA ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY „CHATKA”

Cel procedury:
Procedura określa zasady postępowania w przypadku podejrzenia zaistnienia przemocy wobec
uczestnika na terenie ŚDS i/lub w jego otoczeniu rodzinnym.
Rodzaje przemocy:
− przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej
Przemoc psychiczna - przymus i groźby np.: obrażanie, wyzywanie, straszenie,
szantażowanie, grożenie, krzyczenie, oskarżanie, obwinianie, oczernianie, używanie
wulgarnych epitetów, ograniczanie snu, pożywienia, itp .
− przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej
Przemoc fizyczna - intencjonalne zachowanie powodujące uszkodzenie ciała lub niosące
takie ryzyko, np.: popychanie, szarpanie, ciągnięcie, szturchanie, klepanie, bicie, ciągnięcie
za uszy, włosy, szczypanie, kopanie, uderzenie w twarz - tzw. "policzek", przypalanie
papierosem, duszenie, krępowanie ruchów, pozostawienie w niebezpiecznym miejscu, nie
udzielenie niezbędnej pomocy, itp.
− przemoc seksualna - naruszenie intymności
Przemoc seksualna - zmuszanie osoby do aktywności seksualnej wbrew jej woli:
napastowanie seksualne (wszelkie niechciane i nieakceptowane zachowania o charakterze
seksualnym „zły dotyk”), wymuszanie pożycia seksualnego, gwałt.

Opis procedury:
I.

Podejrzenie stosowania przemocy na terenie Środowiskowego Domu Samopomocy
„Chatka”
1. Pracownik, który podejrzewa przemoc wobec uczestnika na terenie ŚDS, powiadamia
kierownika ŚDS i sporządza notatkę służbową z zaistniałej sytuacji.
Uczestnik, który zauważył niepokojące zachowania zgłasza je bezpośrednio
pracownikowi.
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2. Uczestnikowi, ofierze przemocy zostaje udzielone wsparcie psychologiczne.
3. Kierownik lub wyznaczony przez niego pracownik przeprowadza rozmowę ze sprawcą.
W zależności od okoliczności i zachowania sprawcy, może on zostać odizolowany od
ofiary i grupy bezpośrednio po zdarzeniu.
4. Kierownik wzywa rodziców/ prawnych opiekunów uczestnika i przekazuje im uzyskaną
informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczestnikiem, w ich obecności.
W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje uczestnika do zaniechania
negatywnego postępowania. Rodziców zaś do współpracy w tym zakresie i podjęcia
działań mających na celu niwelowanie niepożądanych zachowań u ich dziecka.
5. Zespół Wspierająco – Aktywizujący podejmuje działania mające na celu zmianę
postawy uczestnika, np. zobowiązanie go do zaprzestania takiego postępowania,
rozmowy terapeutyczno - psychologiczne, stała współpraca z rodziną.
6. W przypadku uzyskania informacji, że czyn popełniony przez uczestnika ma znamiona
przestępstwa, zgodnie z art. 304 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego, kierownik ŚDS jako przedstawiciel instytucji niezwłocznie
zawiadamia o tym policję.
7. Kierownik ŚDS o złożeniu zawiadomienia na policji powiadamia ośrodek pomocy
społecznej, właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika.

II.

Podejrzenie stosowania przemocy wobec uczestnika w jego środowisku rodzinnym
1. W przypadku podejrzenia, że wobec uczestnika jest stosowana przemoc w rodzinie,
pracownik powiadamia kierownika ŚDS i sporządza notatkę służbową z zaistniałej
sytuacji.
2. W obecności pracownika i jeżeli to możliwe psychologa, kierownik przeprowadza
rozmowę z uczestnikiem, co do którego istnieje podejrzenie stosowania przemocy
w rodzinie.
8. Kierownik Placówki, zgodnie z art. 304 § 2 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego, niezwłocznie zawiadamia policję o podejrzeniu popełnienia
przestępstwa wobec uczestnika.
9. W sytuacji, gdy na ciele osoby pokrzywdzonej stwierdzono ślady świadczące
o stosowaniu przemocy, kierownik ŚDS przed złożeniem zawiadomienia, udaje się do
lekarza Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Nowym Targu w celu uzyskania badania
lekarskiego ustalającego przyczyny i rodzaju uszkodzeń ciała oraz zaświadczenia
lekarskiego w tym przedmiocie, celem przedłożenia policji.
10. O złożeniu zawiadomienia na policji zostaje powiadomiony ośrodek pomocy
społecznej, właściwy dla miejsca zamieszkania uczestnika.

Strona 2 z 2

