
 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1  

 

Doradztwo prawne - zakres usługi obejmuje: 

 doradztwo w zakresie stosowania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ze 

szczególnym uwzględnieniem zmian zawartych w ustawie a dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie ustawy  

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw, 

 doradztwo w zakresie realizacji procedury „Niebieskie Karty” zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 

13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”,  

 doradztwo w zakresie powoływania grup roboczych – dokumentacja i metodyka pracy grup, 

 doradztwo w zakresie realizacji zadań zespołu interdyscyplinarnego i zadań grup roboczych (uprawnienia, 

kompetencje, zadania poszczególnych służb, koordynacja podejmowanych interdyscyplinarnie działań), 

 pomoc w sporządzaniu dokumentacji zespołów interdyscyplinarnych/grup roboczych – podstawy prawne, wymogi 

formalne, przekazywanie informacji i danych osobowych w ramach zespołów interdyscyplinarnych/grup 

roboczych, 

 pomoc doradczą w stosowaniu przepisów karnych w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie,  

w szczególności rodzajów przestępstw, do których najczęściej dochodzi w rodzinie, zgłaszania faktu przemocy 

organom ścigania, możliwości izolacji sprawcy od osoby doznającej przemocy,  

 pomoc doradczą w zakresie stosowania prawa rodzinnego i opiekuńczego oraz cywilnego - użytecznych  

w sprawach dotyczących przemocy w rodzinie i wykonywaniu władzy rodzicielskiej, w tym: w zakresie sytuacji 

prawnej dzieci w rodzinie z problemem przemocowym, otrzymania schronienia przez osoby doznające przemocy,  

możliwości uzyskania pomocy w środowisku lokalnym, 

 pomoc doradczą w zakresie innych, zgłoszonych przez uczestników cyklu LZI problemów prawnych związanych 

z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 
 

 

Doradztwo psychologiczne - zakres usługi obejmuje: 

 doradztwo w zakresie budowania partnerstwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

 doradztwo w zakresie diagnozy problemu przemocy w rodzinie, rozpoznawania problemów współistniejących  

z przemocą takich jak uzależnienie od alkoholu, współuzależnienie itd., 

 doradztwo w zakresie rozpoznawania sygnałów świadczących o występowaniu przemocy i przeprowadzenia 

rozmowy umożliwiającej rozpoznanie form jej występowania, 

 pomoc doradczą w zakresie podejmowania interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,  

 pomoc doradczą w zakresie przeprowadzania wywiadu środowiskowego umożliwiającego diagnozę sytuacji 

rodziny lub osoby, 

 pomoc doradczą w opracowywaniu i realizacji planu pomocy w indywidualnych przypadkach występowania 

przemocy w rodzinie, monitorowanie sytuacji rodzin w których dochodzi do przemocy, 

 analizę przypadków przemocy w rodzinie z doborem skutecznej strategii pomocnych działań, 

 formy pomocy osobie pokrzywdzonej, podstawy, kierunki i zasady pomocy psychologicznej, prowadzenie 

pierwszej rozmowy z osobą pokrzywdzoną, 

 doradztwo w zakresie ochrony dzieci przed krzywdzeniem i form pomocy dziecku krzywdzonemu, 

 doradztwo w zakresie zapewnienia kompleksowej pomocy psychologicznej dla osób doznających  

i stosujących przemoc, 

 doradztwo w zakresie interwencji kryzysowej - podstawowe zasady, działania interwencyjne wobec sprawcy 

przemocy domowej, 

 pomoc w zakresie zasad komunikacji zespołowej – warunki dobrej i efektywnej komunikacji, 

 doradztwo w zakresie motywowania i kierowania sprawców przemocy do wzięcia udziału w oddziaływaniach 

korekcyjno-edukacyjnych dla sprawców przemocy domowej, 

 pomoc doradczą w zakresie innych, zgłoszonych przez uczestników cyklu LZI problemów w w/w dziedzinie, 

związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie. 

 

 

 

 


