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1.	WSTĘP	

		

Niniejsza	 publikacja	 ma	 za	 zadanie	 ukazanie	 sposobu	 pracy	 z	 ofiarami	 i	 sprawcami	 przemocy,	 który	 został

wypracowany	na	Malcie	przez	 fundację	Victims	Support	Malta	oraz	wydobycie	z	niej	elementów	o	charakterze

uniwersalnym,	które	z	powodzeniem	można	zastosować	w	Polsce.	Chociaż	Malta	i	Polska	funkcjonują	w	ramach

Unii	 Europejskiej,	 to	 posiadają	 z	 gruntu	 różne	 	 systemy	 prawne,	 polityczne	 i	 instytucjonalne.	 Członkostwo	 w

strukturach	 UE,	 oparte	 na	 wspólnocie	 wartości,	 powoduje,	 iż	 pomimo	 istnienia	 różnic	 kulturowych,	 kraje

zobowiązują	 się	 do	 wyznaczania	 sobie	 podobnych	 celów.	 Jednym	 z	 tych	 fundamentalnych	 zasad	 są	 prawa

człowieka,	rozumiane	jako	działanie	na	rzecz	ochrony	ofiar	przestępstw,	w	tym	ofiar	przemocy	domowej.	Malta

jako	struktura	państwowa,	ale	też	wspólnota	społeczności	lokalnych	wypracowała	własne	zasady	radzenia	sobie	z

problemem	przemocy	w	rodzinie.	Opisy	mechanizmów	wsparcia	zapobiegania	i	zwalczania	przemocy	domowej,

w	tym	wsparcia	ofiar	przemocy	i	metody	pracy	ze	sprawcami	oraz	dobrych	praktyk	możliwych	do	zastosowania	w

Polsce,	ale	też	w	innych	krajach	UE	stanowią	główny	cel	i	przedmiot	tej	publikacji.					

Należy	podkreślić	fakt,	że	z	punktu	widzenia	doświadczeń	funkcjonowania	polskich	organizacji	i	instytucji,	VSM

nie	ogranicza	się	jedynie	do	realizacji	zadań	w	obszarze	przemocy	domowej	czy	też	szerzej,	przemocy	w	relacjach

intymnych	(Intimate	Partner	Violence).	Fundacja	Victims	Support	Malta	to	organizacja,	która	w	równym	stopniu

zajmuje	 się	 ofiarami	wszelkich	 form	 przemocy	 bez	względu	 na	 formę,	 którą	 przybiera,	 a	 świadczone	wsparcie

dotyczy	m.in.	ofiar	dyskryminacji	ze	względu	na	płeć	w	miejscu	pracy,	ofiar	przestępstw,	w	tym	cyberprzestępstw,

ofiar	witkymizacji,	przemocy	wobec	osób	starszych,	przemocy	rówieśniczej,	czy	też	ofiar	mowy	nienawiści.	

Zasadniczą	 cechą	 modelu	 pracy	 z	 ofiarami	 przemoc	 na	 Malcie	 jest	 fakt,	 że	 spoczywa	 on	 na	 barkach

kilkudziesięciu	różnych	organizacji	i	nie	jest	jedynie	domeną	działania	samorządów,	instytucji	centralnych	lub	tzw.

agencji	celowych.	Główną	instytucją	państwową	zajmującą	się	wsparciem	ofiar	przemocy	na	Malcie	jest	Aġenzija

Appoġġ	-	Krajowa	Agencja	ds.	Dzieci,	Rodzin	i	Społeczności,	która	chroni	i	wspiera	dobrostan	poprzez	rozwój	i

świadczenie	 usług	 z	 zakresu	 opieki	 psychospołecznej.	 Pozostałe	 instytucje,	 w	 tym	 organizacje	 pozarządowe

specjalizują	się	w	różnych	formach	wsparcia:	VSM	świadczy	przede	wszystkim	usługi	dla	ofiar	przemocy	(w	tym

pomoc	 online),	 fundacja	 SOAR	 usługi	 dla	 ofiar	 i	 sprawców	 przemocy,	 Stowarzyszenie	 Dar	 Merhba	 Bik

zapewnienia	mieszkania	dla	ofiar	przemocy.	Ze	względu	na	zakres	i	cele	projektu	pt.	„Przemoc	-	droga	donikąd.

Wypracowanie	programu	wsparcia	dla	ofiar	i	sprawców	przemocy”	w	niniejszym	opracowaniu	ograniczamy	się	do

prezentacji	modelu	pracy	z	ofiarami	i	sprawcami	przemocy	domowej	stosowanych	przez	VSM	i	szerzej	na	Malcie
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polegającego	na	realizacji	dobrych	praktyk	szkoleniowych	i	doradczych	oraz	rozwiązań	organizacyjnych,	które	z

powodzeniem	 mogłyby	 zostać	 dostosowane	 i	 wdrożone	 w	 Polsce	 na	 poziomie	 ogólnokrajowym,	 ale	 też	 na

poziomie	 samorządów	 lokalnych.	 Z	 polskiego	 punktu	 widzenia	 zwraca	 uwagę	 implementacja	 modelu	 wsparcia

online	dla	ofiar	przemocy,	który,	co	pokazuje	przykład	VSM,	mógłby	być	świadczony	bez	konieczności	ponoszenia

znaczących	 nakładów	 finansowych	 przez	 organizacje	 pozarządowe	 we	 współpracy	 na	 przykład	 z	 ośrodkami

pomocy	społecznej.	Zresztą	 taka	koncepcja	zdaje	się	urzeczywistniać	w	przypadku	Stowarzyszenia	DROGA	i	na

terenie	 gminy	 Olsztynek,	 która	 w	 tym	 roku	 uruchomimy	 interwencyjny	 punkt	 wsparcia	 dla	 ofiar	 przemocy

wzorowany	na	doświadczeniach	maltańskich	(infolinia	telefoniczna	oraz	pomoc	ekspertów	online).				

Pomimo	istnienia	wielu	punktów	wspólnych	warto	zaznaczyć	także	różnice	zwłaszcza	w	podejściu	do	rozumienia

zjawiska	przemocy	w	relacjach	intymnych.	Na	Malcie	przemoc	domowa	jest	postrzegana	głównie	z	perspektywy

płci,	 tzn.:	przemoc	domowa	wynika	z	zakorzenionych	postaw	społecznych.	Ten	punkt	widzenia	 jest	powszechny

wśród	 organizacji	 pozarządowych.	 Uważa	 się,	 że	 w	 większości	 przypadków	 przemoc	 jest	 związana	 w	 jakimś

stopniu	 z	 wartościami	 o	 charakterze	 patriarchalnym,	 co	 jednak	 nie	 znajduje	 odzwierciedlenia	 w	 przepisach

krajowych,	które	 są	napisane	w	 sposób	 ściśle	neutralny	pod	względem	kwestii	 płci.	Na	Malcie	w	porównaniu	 z

Polską	 dominuje	 również	 odmienny	 pogląd	 na	 sposób	 pracy	 ze	 sprawcami.	 Powszechnie	 uważa	 się,	 że	 kara

pozbawienia	wolności	nie	ma	wpływu	na	zachowania	przemocowe.	Sądy	zmuszają	sprawców	do	uczestnictwa	w

specjalnych	 programach	 związanych	 z	 zarządzaniem	 przemocą	 i	 przekazywania	 środków	 na	 Fundację	 Pomocy

Społecznej.	W	praktyce	bowiem	okazuje	się,	że	programy	te	są	bardziej	skuteczne,	gdy	sprawcy	uczestniczą	w	nich

dobrowolnie,	a	uczestnictwo	w	nich	nie	jest	spowodowane	przymusowym	nakazem	sądowym.
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2.	INTRODUCTION	

		

This	publication	aims	to	show	the	way	of	working	with	victims	and	perpetrators	developed	in	Malta	by	the

Victims	Support	Malta	 foundation,	and	 to	 find	patterns	of	 the	universal	elements	 that	could	be	successfully

implemented	in	Poland.	Although	Malta	and	Poland	operate	within	the	European	Union,	they	have	different

legal,	political	and	institutional	frameworks.	Membership	in	the	structures	of	the	EU,	based	on	a	community

of	 values,	means	 that	 despite	 the	 existence	 of	 these	 cultural	 differences,	 countries	 undertake	 to	 set	 similar

goals.	One	of	these	fundamental	principles	is	human	rights,	understood	as	tasks	of	protecting	victims	of	any

crimes,	 including	 victims	 of	 domestic	 violence.	Malta	 as	 a	 state	 structure,	 but	 also	 a	 community	 of	 local

communities,	has	developed	its	own	rules	of	dealing	with	the	problem	of	domestic	violence.	Due	to	the	scope

and	goals	of	the	project	entitled	"Violence	-	a	road	to	nowhere.	Developing	a	support	program	for	victims	and

perpetrators	 of	 violence	 "	 in	 this	 publication	 we	 limit	 ourselves	 to	 presenting	 only	 some	 key	 aspects	 of

working	 with	 victims	 and	 perpetrators	 of	 domestic	 violence,	 such	 as	 the	 mechanisms	 for	 preventing	 and

combating	domestic	violence,	support	provided	for	victims	of	violence,	methods	of	working	with	perpetrators,

and	good	practices	that	can	be	relatively	easy	implemented	in	Poland.	

It	 should	 be	 emphasised	 that	 from	 the	 point	 of	 view	 of	 the	 experience	 of	 the	 functioning	 of	 Polish

organisations	and	institutions,	VSM	is	not	limited	only	to	the	implementation	of	tasks	in	the	field	of	domestic

violence	or,	more	broadly,	 intimate	partner	 violence	 (IPV).	VSM	 is	 an	organisation	 that	 deals	 equally	with

victims	of	all	categories	of	violence,	regardless	of	the	form	it	takes,	gender	discrimination	in	the	workplace,

cybercrime,	violence	against	the	elderly,	bullying	or	hate	speech.	

The	basic	feature	of	the	model	of	working	with	victims	of	violence	in	Malta	is	the	fact	that	it	is	assisted	by

several	dozen	organisations,	and	is	not	only	 the	domain	of	 local	governments,	central	 institutions	or	 the	so-

called	 special	 purpose	 agencies.	 The	 main	 state	 institution	 dedicated	 to	 supporting	 victims	 of	 violence	 in

Malta	is	Aġenzija	Appoġġ,	the	National	Agency	for	Children,	Families	and	Communities,	which	protects	and

supports	 well-being	 through	 the	 development	 and	 delivery	 of	 psychosocial	 services.	 Other	 institutions,

including	 non-governmental	 organisations,	 specialise	 in	 various	 forms	 of	 support:	VSM	primarily	 provides
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services	 for	 victims	 of	 violence	 (including	 online	 help),	 SOAR	 foundation	 services	 for	 victims	 and

perpetrators	of	violence,	and	Dar	Merhba	Bik	Association	providing	housing	for	victims	of	violence.	From

the	Polish	point	of	view,	attention	is	drawn	to	the	implementation	of	the	online	support	model	for	victims	of

violence,	which,	as	shown	by	the	VSM	example,	could	be	provided	without	the	need	for	substantial	financial

support	by	non-governmental	organisations	in	cooperation	with,	for	example,	local	welfare	centres.	This	idea

seems	to	materialize	in	the	case	of	the	DROGA	Association	and	in	the	Olsztynek	commune,	because	by	the

end	 2021	we	 intend	 to	 launch	 an	 emergency	 support	 point	 for	 victims	 of	 violence,	 based	 on	 the	Maltese

experiences	(telephone	hotline	and	online	expert	help)	and	presented	in	this	publication.

Despite	 the	 existence	 of	many	 common	 points,	 it	 is	 also	 worth	 noting	 the	 differences	 in	 the	 approach	 to

understanding	the	phenomenon	of	violence	in	intimate	relationships.	In	Malta,	domestic	violence	is	viewed

mainly	from	a	gender	perspective,	 i.e.	domestic	violence	is	 the	result	of	entrenched	social	attitudes.	This	 is

the	dominant	point	of	view	among	NGOs.	Most	of	the	violence	is	believed	to	be	related	to	some	degree	of

patriarchal	values,	however,	it	is	not	reflected	in	national	legislation	which	is	strictly	gender	neutral.	In	Malta,

compared	to	Poland,	there	is	also	a	different	view	on	the	way	of	working	with	perpetrators.	It	is	commonly

believed	 in	Malta	 that,	 in	 the	 long	 term,	 imprisonment	 does	 not	 affect	 violent	 behaviour.	Courts	 order	 the

perpetrators	to	participate	in	special	programs	related	to	violence	management	and	transferring	funds	to	the

Social	 Welfare	 Foundation.	 In	 practice,	 it	 turns	 out	 that	 these	 programs	 are	 more	 effective	 when	 the

perpetrators	participate	voluntarily	in	them	and	the	referrals	are	not	mandated	by	the	court.
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3.	POLSKI	MODEL	PRACY	ZE	SPRAWCAMI	I	OFIARAMI	PRZEMOCY	

		

Konstytucja	Rzeczypospolitej	Polskiej	z	dnia	2	kwietnia	1997	r.	w	art.	18	i	71	wskazuje,	że	instytucja	rodziny	jest

objęta	szczególną	ochroną,	a	dbanie	o	jej	dobro	stanowi	obowiązek	pastwa,	który	jest	uwzględniony	w	założeniach

polityki	społecznej,	zwłaszcza	poprzez	udzielanie	pomocy	rodzinom	znajdującym	się	w	trudnej	sytuacji.	Artykuł	33

Konstytucji	 wskazuje	 ponadto,	 że	 kobieta	 i	 mężczyzna	 w	 Polsce	 mają	 równe	 prawa	 w	 życiu	 rodzinnym,

politycznym,	 społecznym	 i	 gospodarczym,	 zaś	 zgodnie	 z	 art.	 72	 Konstytucji,	 Rzeczpospolita	 Polska	 zapewnia

ochronę	praw	dziecka,	a	każdy	ma	prawo	żądać	od	organów	władzy	publicznej	ochrony	dziecka	przed	przemocą,

okrucieństwem,	wyzyskiem	i	demoralizacją.	Rodziny	dotknięte	przemocą	pozostają	w	trudnej	sytuacji	społecznej,

co	 jest	 podstawą	do	udzielania	 im	pomocy	przy	użyciu	metod	 i	 narzędzi	 określonych	w	obecnie	obowiązującym

porządku	prawnym.	Przemoc	w	rodzinie	 jest	 jednym	z	podstawowych	zagrożeń	zarówno	dla	 rodzin	 rozumianych

jako	instytucja,	podlegająca	ochronie	i	opiece	państwa,	jak	i	dla	ich	poszczególnych	członków.	

Przez	 lata	 w	 Polsce	 istniało	 jednak	 społeczne	 przyzwolenie	 na	 stosowanie	 przemocy	 wobec	 najbliższych,	 w

szczególności	kobiet	i	dzieci.	Nadal	w	wielu	środowiskach	zjawisko	to	znajduje	odzwierciedlenie	w	obyczajach	–

społecznej	akceptacji	bicia,	stosowania	kar	cielesnych,	w	przekonaniach	związanych	z	rolą	mężczyzny	w	rodzinie.

Niebagatelny	wpływ	 na	 stosowanie	 przemocy	w	 rodzinie	ma	 również	 dziedziczenie	wzorca	 przemocy	 z	 rodziny

pochodzenia.	 Dzieci	 wychowujące	 się	 w	 rodzinach	 z	 problemem	 przemocy	 przyswajają	 sobie	 zachowania

dorosłych,	 których	 są	 świadkami	 lub	 ofiarami.	 W	 ten	 sposób,	 błędnie	 uczą	 się,	 że	 najlepszym	 i	 najbardziej

skutecznym	sposobem	rozwiązywania	konfliktów	jest	przemoc.	Wpływ	na	stosowanie	przemocy	w	rodzinie	może

mieć	 także	 uzależnienie/nadużywanie	 alkoholu,	 który	 osłabia	 kontrolę	 nad	 zachowaniem	 i	 zwiększa

prawdopodobieństwo	reagowania	złością	i	gniewem	na	trudności	oraz	niepowodzenia	życiowe.	

Problematykę	 przemocy	 w	 rodzinie	 w	 Polsce	 regulują	 szczegółowe	 przepisy	 prawne.	 Najważniejszym	 jej

przejawem	jest	realizacja	procedury	„Niebieskiej	Karty”	w	oparciu	o	rozporządzenie	z	dnia	13	września	2011	r.	W

konsekwencji,	 każda	 gmina	 w	 Polsce	 musi	 utworzyć	 Gminny	 Zespół	 Interdyscyplinarny	 ds.	 Przemocy,	 którego

skład	 jest	 ustawowo	 określony.	 Członkowie	 Gminnych	 Zespołów	 Interdyscyplinarnych	 ds.	 Przemocy	 to

przedstawiciele	 różnych	 profesji:	 pracownicy	 opieki	 społecznej,	 policji,	 opieki	 zdrowotnej,	 członkowie	 gminnej

komisji	rozwiązywania	problemów	alkoholowych,	pracownicy	oświaty,	przedstawiciele	organizacji	pozarządowych

oraz	kuratorzy	sądowi.	Większość	zespołów	 interdyscyplinarnych	 funkcjonuje	w	gminach	wiejskich	 (63%),	 jedna

czwarta	 (24%)	–	w	gminach	miejsko-wiejskich,	 a	nieco	ponad	 jedna	dziesiąta	 (13%)	–	w	gminach	miejskich.	W
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praktyce	 walka	 z	 przemocą	 w	 rodzinie	 wygląda	 tak,	 że	 po	 zgłoszeniu	 aktu	 przemocy	 na	 posterunek	 policji,	 w

stosunku	do	sprawcy	przemocy		wszczynana	jest	specjalna	procedura	„Niebieskiej	Karty”.	Na	jej	podstawie	Gminny

Zespół	 Interdyscyplinarnych	 ds.	 Przemocy	 monitoruje	 sytuację	 i	 zachowanie	 sprawcy	 przemocy.	W	 większości

przypadków	 sprawca	 przemocy	 jest	 kierowany	 na	 terapię	 lub	 zajęcia	 korekcyjno-edukacyjne	 prowadzone	 przez

terapeutów	 ds.	 przemocy	 zatrudnionych	 w	 ośrodkach	 pomocy	 społecznej.	 W	 przypadku	 uporczywej	 odmowy

podejmowania	działań	naprawczych	i	ponieważ	stosowanie	przemocy	zgodnie	z	artykułem	207	Kodeksu	Karnego

jest	przestępstwem,	sąd		kieruje	sprawcę	przemocy	do	odbycia	kary	w	zakładzie	penitencjarnym.	

Pomimo	istnienia	stosunkowo	ustrukturyzowanego	systemu	zapobiegania	przemocy	i	surowych	przepisów	karnych,

przemoc	 domowa,	 której	 ofiarami	 są	 kobiety	 stanowi	 jednej	 z	 głównych	 problemów	 społecznych	w	Polsce.	Wg.

danych	 KG	 Policji	 liczba	 odnotowanych	 i	 zgłaszanych	 przypadków	 przemocy	 domowej	 w	 Polsce	 w	 2019	 r.

wyniosła	88	032,	a	liczba	założonych	"Niebieskich	kart"	wyniosła	74	313.	Wg.	raportu	Ogólnopolskiego	Pogotowia

dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie	„Niebieska	Linia”	miesięczna	interwencji	w	sprawach	przemocy	we	wrześniu	2020

r.	w	dużych	miastach	(z	wyjątkiem	Warszawy)	wyniosła	ponad	1000.	Wg.	danych	własnych	Stowarzyszenia	Droga

na	 terenie	 gminy	 Olsztynek	 (ok.	 13	 tys.	 mieszkańców)	 faktyczna	 liczba	 przypadków	 przemocy	 była	 3-krotnie

wyższa	od	oficjalnych	statystyk.	Dokument	pt.:	"Wojewódzki	Program	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie	w

Województwa	 Warmińsko-Mazurskiego	 na	 lata	 2021-2026"	 z	 dnia	 16.10.2020	 r.	 opracowanego	 przez	 Urząd

Marszałkowski	Województwa	Warmińsko-Mazurskiego	wskazuje,	że	rok	do	roku	systematycznie	maleje	wsparcie

państwa,	ale	też	samorządów	lokalnych	w	zakresie	zwalczania	zjawiska	przemocy	domowej	i	wsparcia	ofiar.	Liczba

osób	doznających	przemocy	w	rodzinie	w	województwie	warmińsko-mazurskim,	w	2019	r.	wynosiła	2402	osoby,	a

w	2018	r.	2189	osób.	W	2019	r.	ilość	wszczętych	procedur	„Niebieskiej	Karty”	była	prawie	2-tnie	niższa	niż	w	2018

r.	 (99/228).	 Jest	 to	 związane	 z	 tym,	 że	 system	 wsparcia	 ofiar	 przemocy	 domowej	 w	 Polsce	 napotyka	 wiele

problemów	polegających	na:	

1)	 niewielkiej	 skuteczności	 działań	 interwencyjnych.	 Wg.	 danych	 samorządu	 województwa	 warmińsko-

mazurskiego	od	wielu	 lat	 systematycznie	spada	 liczba	prowadzonych	grup	 terapeutycznych	dla	ofiar	przemocy	w

rodzinie	 (2018–18;	 2019–6).	 Na	 terenie	 kraju	 maleje	 ilość	 infrastruktury	 związanej	 z	 prowadzeniem	 działań

interwencyjnych	 w	 zakresie	 przemocy	 w	 rodzinie.	 Świadczy	 o	 tym	 m.in.	 liczba	 punktów	 konsultacyjnych

udzielających	porad	dla	ofiar	przemocy	w	 rodzinie	 (2015	 r.	 -	1729,	2019	 r.	 -	1525),	 a	województwo	warmińsko-

mazurskie	 posiada	 jedną	 z	 najniższych	w	 kraju	 statystyk	w	 zakresie	 ilości	 interwencji	w	 zakresie	motywowania

dorosłych	ofiar	przemocy	do	zgłaszania	się	do	miejsc	świadczenia	specjalistycznej	pomocy	(1785).
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2)	braku	skutecznego	systemu	ochrony	ofiar	przemocy	w	rodzinie	i	małej	dostępności	pomocy	

interwencyjnej.	 Statystki	 wskazują	 na	 zmniejszenie	 zaangażowania	 się	 instytucji	 państwowych	 w	 walce	 z

zjawiskiem	przemocy:	o	30%	procent	zmniejszyła	się	 ilość	 instytucji	świadczących	usługi	 telefonów	zaufania	dla

ofiar	 przemocy	 (2015	 r.	 -	 396,	 2019	 r.	 -	 279).	 Na	 terenie	 województwa	 warmińsko-mazurskiego	 w	 2015	 r.

funkcjonowały	 4	 schroniska	 dla	 ofiar	 przemocy.	 Obecnie	 istnieje	 tylko	 1	 Specjalistyczny	Ośrodek	Wsparcia	 dla

Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie,	którego	zadaniem	jest	świadczenie	pomocy	na	rzecz	osób	doznających	przemocy	(15

miejsc)	oraz	jeden	ośrodek	dla	ofiar	przemocy	prowadzony	przez	Caritas	Archidiecezji	Warmińskiej.	

3)	 brak	 spójnego	 systemu	 finansowania	 ośrodków	 interwencyjnych	w	 Polsce	 i	 przerzucenie	 obowiązków	w	 tym

zakresie	 na	 barki	 samorządów	 lokalnych	 oraz	 sektora	 NGO.	 Obecnie	 na	 terenie	 woj.	 funkcjonuje	 7	 ośrodków

interwencji	kryzysowej	jednak	de	facto	są	one	dostępne	w	ramach	pomocy	ambulatoryjnej	w	szpitalach	lub	OPS	i

PCPR,	zwykle	w	godz.	od	8	do	16.	

		

System	wsparcia	ofiar	przemocy	w	Polsce	na	przykładzie	gminy	Olsztynek	

		

Na	terenie	gminy	Olsztynek,	zgodnie	z	ustawą	z	dnia	29	lipca	2005	roku	o	przeciwdziałaniu	przemocy	w	rodzinie	z

późniejszymi	nowelizacjami	działa	Gminny	Zespół	Interdyscyplinarny	ds.	Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie.

Jak	wspomniano	wyżej	w	 skład	 zespołu	wchodzą	przedstawiciele	 pomocy	 społecznej,	 policji,	 opieki	 zdrowotnej,

gminnej	 komisji	 rozwiązywania	 problemów	 alkoholowych,	 pracownicy	 oświaty,	 przedstawiciele	 organizacji

pozarządowych	 oraz	 kurator	 sądowy.	 Posiedzenia	 formalne	 Gminnego	 Zespołu	 Interdyscyplinarnego	 (GZI)

odbywają	 się	 co	 trzy	miesiące,	 co	 nie	 zmienia	 faktu,	 że	 pojedynczy	 członkowie	mają	 ze	 sobą	 kontakt	 cały	 czas

adekwatnie	 do	 toczących	 się	 spraw	 czy	 rozwiązywania	 bieżących	 problemów.	 Do	 każdej	 indywidualnej	 sprawy

przewodnicząca	 GZI	 powołuje	 grupę	 roboczą.	 Działania	 diagnostyczne	 dla	 rodzin	 z	 problemem	 przemocy	 w

rodzinie,	 sesje	 orientacyjno–wywiadowe	 z	 osobami	 doznającymi	 przemocy	 w	 rodzinie,	 sesje	 orientacyjno–

wywiadowe	 z	 osobami	 stosującymi	 przemocy	 w	 rodzinie,	 prowadzenie	 dokumentacji	 Gminnego	 Zespołu

Interdyscyplinarnego	 ds.	 Przeciwdziałania	 Przemocy	 w	 Rodzinie	 czy	 praca	 grup	 roboczych	 Gminnego	 Zespołu

Interdyscyplinarnego	 ds.	 Przeciwdziałania	 Przemocy	 w	 Rodzinie	 trwa	 przez	 cały	 rok	 kalendarzowy.	 Średnio	 w

ciągu	 roku	 kalendarzowego	 do	 GZI	 wpływa	 50	 –	 70	 procedur	 ,,Niebieska	 Karta”.	 W	 okresie	 02.01.2018	 r.	 –

31.12.2020	r.	do	Gminnego	Zespołu	Interdyscyplinarnego	wpłynęły	łącznie	183	procedury	,,Niebieskie	Karty”.	Rok

2018	to	62	procedur	NK,	rok	2019	–	63	procedury	NK,	rok	2020	–	58	procedur	NK.
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W	 ciągu	 jednego	 roku	 kalendarzowego	 średnio	 powoływanych	 jest	 200	 –	 260	 grup	 roboczych.	 W	 okresie

02.01.2018r.	–	31.12.2020r.	Gminny	Zespół	Interdyscyplinarny	powołał	łącznie	692	grup	roboczych.	W	2018	roku

powołano	 224	 grupy	 robocze,	 w	 roku	 2019	 powołano	 223	 grupy	 robocze,	 a	 w	 roku	 2020	 powołano	 245	 grup

roboczych.	

		

Działania	na	rzecz	osób	doświadczających	przemocy	

Osoby	doświadczające	przemocy	mogą	na	bieżąco	korzystać	z	pomocy	psychologa,	prawnika,	specjalisty	ds.	pracy

z	 osobami	 współuzależnionymi	 (o	 ile	 w	 rodzinie	 istnieje	 problem	 uzależnień),	 specjalistów	 w	 zakresie	 pomocy

ofiarom	przemocy	w	rodzinie.	W	ciągu	roku	odbywa	się	średnio	600	–	800	konsultacji.	Na	terenie	gminy	Olsztynek

w	 zależności	 do	 potrzeb	 powoływane	 były	 zajęcia	 grupowe	 dla	 osób	 doświadczających	 przemocy	 w	 rodzinie,

znajduje	 się	 także	 mieszkanie	 chronione	 dla	 osób	 doświadczających	 przemocy	 prowadzone	 przez	 Powiatowe

Centrum	 Pomocy	 Rodzinie	 w	 Olsztynie.	 GZI	 w	 Olsztynku	 współpracuje	 także	 ze	 Specjalistycznym	 Ośrodkiem

Wsparcia	dla	Ofiar	Przemocy	w	Rodzinie

w	Olsztynie,	gdzie	osoby	mogą	skorzystać	z	pobytu	stacjonarnego	w	celu	załatwienia	spraw	życiowych	związanych

z	przerwaniem	przemocy.	

		

Działania	dla	osób	stosujących	przemoc	

		

Na	terenie	gminy	realizowane	są	programy	korekcyjno–edukacyjne	dla	osób	stosujących	przemoc.	W	latach	2012	–

2020	 odbyło	 się	 w	 Olsztynku	 17	 edycji	 realizacji	 programu	 korekcyjno–edukacyjnego	 dla	 osób	 stosujących

przemoc	w		rodzinie	pt.”	 ,,DULUTH”.	Do	programu	zakwalifikowano	332	osób.	Program	rozpoczęło	łącznie	268

osób	 a	 ukończyło	 242	 osób.	 Należy	 zaznaczyć,	 że	 dane	 te	 nie	 są	 reprezentatywne	 dla	 sytuacji	 w	 Polsce,	 a	 w

szczególności	 w	 województwie	 warmińsko-mazurskim,	 gdyż	 gmina	 Olsztynek	 jest	 postrzegana	 jako	 samorząd

wiodący	w	obszarze	pracy	ze	sprawcami	i	ofiarami	przemocy.	

W	początkowych	 latach	do	programu	 trafiali	 tylko	mężczyźni.	Od	 roku	2017	program	realizowany	 jest	 także	dla

kobiet	 i	 w	 latach	 2017–2020	 do	 programu	 korekcyjno–edukacyjnego	 dla	 osób	 stosujących	 przemoc	 w	 rodzinie

trafiły	 23	 kobiety.	 Program	w	 jednym	 roku	kalendarzowym	podzielony	 jest	 na	 dwie	 edycje–wiosenną	 i	 jesienną.

Średnio	na	 jedną	edycję	kwalifikowanych	jest	18–22	osób.	Program	rozpoczyna	około	16	osób,	a	kończy	zwykle

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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ok.	15	osób.	Program	podlega	ewaluacji	i	jest	monitorowany.	Program	prowadzą	trenerzy	przeszkoleni	przez	Marka

Prejznera	pracującego	ze	sprawcami	przemocy	w	Chicago	w	USA.	Od	roku	2017	realizowany	jest	także	programu

psychologiczno–terapeutyczny	 dla	 osób	 stosujących	 przemoc	 w	 rodzinie.	 O	 ile	 program	 korekcyjno–edukacyjny

skoncentrowany	 jest	 na	 autodiagnozie	 i	 eliminacji	 zachowań	 przemocowych	 to	 program	 psychologiczno–

terapeutyczny	oparty	jest	na	nauce	i	ćwiczeniu	zachowań	konstruktywnych	niezbędnych	do	życia	bez	przemocy.		W

każdym	 roku	 realizowana	 jest	 jedna	 edycja,	 z	 której	 średnio	 korzysta	 12	 –	 15	 osób,	 które	 wcześniej	 ukończyły

program	korekcyjno–edukacyjny.	

Dodatkowo	 funkcjonowanie	 systemu	 jest	 wspierane	 przez	 Stowarzyszenie	 Wspierania	 Działań	 na	 Rzecz	 Osób

Potrzebujących	 Pomocy	 DROGA,	 które	 od	 2010	 r.	 realizuje	 programy	 edukacyjne,	 profilaktyczne	 oraz	 udziela

wsparcia	 w	 formie	 warsztatów	 i	 indywidualnych	 konsultacji	 dla	 rodzin	 dotkniętych	 problemem	 przemocy.

Stowarzyszenie	DROGA	realizuje	kompleksowe	programy	wsparcia	dla	całych	rodzin	i	rocznie	udziela	wsparcia	ok.

80	osób	z	terenu	gminy	prowadząc	zajęcia	z	zakresu	terapii	dla	sprawców	przemocy,	zajęć	dla	kobiet	dzieci	z	rodzin

przemocowych	(Szkoła	dla	Rodziców).	

		

Profilaktyka	problematyki	przeciwdziałania	przemocy	w	rodzinie	na	terenie	gminy	Olsztynek	

		

Na	 terenie	gminy	Olsztynek	odbywa	się	współpraca	całoroczna	z	 instytucjami	zajmującymi	 się	pracą	z	 ludźmi	w

zakresie	świadomości	problemów	związanych	z	przeciwdziałaniem	przemocy	w	rodzinie	(szkoły,	ośrodek	zdrowia,

policja,	kuratorzy	społeczni	i	zawodowi,	świetlice	profilaktyczne	i	środowiskowe,	warsztaty	terapii	zajęciowej	i	inne

zaineresowane	 przeciwdziałaniem	 przemocy	 w	 rodzinie).	 Corocznie	 Gminny	 Zespół	 Interdyscyplinarny	 ds.

Przeciwdziałania	Przemocy	w	Rodzinie	organizuje	szkolenia	dla	osób	zajmujących	się	przeciwdziałaniem	przemocy

w	rodzinie	w	Gminie	Olsztynek,	adekwatnych	do	zgłaszanych	potrzeb	w	obszarach	problemowych.	Coroczny	udział

w	kampanii	 ,,Biała	Wstążka”	organizowanej	przez	Samorząd	Województwa	Warmińsko	 -	Mazurskiego.	Coroczne

organizowana	 jest	 akcja	 „Otwartych	 Drzwi”	 dla	 osób	 chcących	 zasięgnąć	 informacji	 na	 temat	 problematyki

przemocy.	 Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	 Społecznej	 w	 Olsztynku	 oraz	 Stowarzyszenie	 DROGA	 we	 współpracy	 z

Ministerstwem	 Rodziny	 i	 Polityki	 Społecznej	 oraz	 Stowarzyszeniem	 ,,Niebieska	 Linia”	 organizuje	 cyklicznie

lokalne,	 tematyczne	 kampanie	 społeczne	 skierowane	 do	 społeczności	 lokalnej	 na	 temat	 zjawiska	 przemocy

domowej.	W	opinii	niezależnych		ekspertów	krajowych,	gmina	Olsztynek	jest	samorządem	wiodącym	w	realizacji

wielokierunkowej	strategii	związanej	z	przeciwdziałaniem	przemocy	w	rodzinie.
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		4.	POLISH	MODEL	OF	WORKING	WITH	PERPETRATORS	AND	VICTIMS	OF	VIOLENCE	

		

The	Constitution	of	the	Republic	of	Poland	indicates	that	the	institution	of	the	family	is	subject	to	special	protection

and	 care	 of	 the	 Republic	 of	 Poland.	 Providing	 special	 assistance	 to	 families	 in	 difficult	 situations	 represents	 an

obligation	 of	 the	 state	which	must	 be	 considered	when	 establishing	 and	 running	 social	 policy.	 The	 Constitution

indicates	 that	 a	 woman	 and	 a	 man	 in	 the	 Republic	 of	 Poland	 have	 equal	 rights	 in	 family,	 political,	 social	 and

economic	 life,	 and	Poland	 ensures	 the	 protection	 of	 children's	 rights,	 and	 everyone	 has	 the	 right	 to	 demand	 that

public	 authorities	 protect	 the	 child	 against	 violence,	 cruelty,	 exploitation	 and	 immorality.	 Families	 affected	 by

violence	remain	in	a	difficult	social	situation,	which	is	the	basis	for	providing	them	the	tools	specified	in	the	current

legal	legislation.	

For	years	there	was	social	consent	for	the	use	of	violence,	in	particular	against	women	and	children	in	Poland.	Still

in	many	social	backgrounds,	this	phenomenon	is	reflected	in	the	customs	of	social	acceptance	of	beatings,	the	use

of	 corporal	 punishment,	 and	 beliefs	 related	 to	 the	 role	 of	 men	 in	 the	 family.	 The	 inheritance	 of	 the	 pattern	 of

violence	from	the	family	of	origin	also	has	a	significant	impact	on	the	use	of	domestic	violence.	Children	growing

up	in	families	with	the	problem	of	violence	learn	the	behaviour	of	adults	whom	they	witness	or	suffer.	They	learn

that	the	best	and	most	effective	way	to	resolve	conflicts	is	using	violence.	Domestic	violence	may	also	be	influenced

by	alcohol	dependence	/	abuse,	which	weakens	control	over	behaviour	and	increases	the	likelihood	of	reacting	with

anger	to	difficulties	and	failures	in	life.	

The	issue	of	domestic	violence	in	Poland	is	regulated	by	specific	legal	provisions.	Its	most	important	manifestation

is	 the	 implementation	 of	 the	 "Blue	 Card"	 (BC)	 procedure	 based	 on	 the	 bill	 of	 September	 13,	 2011.	 As	 a

consequence,	 each	 commune	 in	 Poland	 must	 establish	 an	 Interdisciplinary	 Team	 for	 Violence	 Counteracting

(Gminny	Zespół	Interdyscyplinarny,	GZI),	the	composition	of	which	is	defined	by	law.	In	practice,	the	members	of

the	 GZI	 are	 representatives	 of	 social	 welfare	 centres,	 police	 officers,	 health	 care	 staff,	 members	 of	 the	 County

Commission	 on	Alcohol	Abuse	 Problems,	 education	workers,	 representatives	 of	 non-governmental	 organisations,

and	a	probation	officer.	In	Poland,	the	prevalent	number	of	GZI	operate	in	rural	communes	(63%),	one	fourth	(24%)

in	urban-rural	communes,	and	slightly	more	 than	one	 tenth	 (13%)	 in	urban	communes.	After	 reporting	 the	act	of

violence	 to	 the	 police	 station,	 a	 special	 "Blue	 Card"	 procedure	 is	 triggered.	 On	 its	 basis,	 the	 GZI	monitors	 the

situation	 and	 behaviour	 of	 the	 perpetrator.	 In	most	 cases,	 the	 perpetrator	 is	 referred	 to	 therapy	 or	 corrective	 and

educational	classes	conducted	by	therapists	employed	in	social	welfare	centres.	In	the	case	of	persistent	refusal	to

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
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take	 corrective	 action,	 the	 perpetrator	 of	 violence	 is	 directed	 to	 serve	 a	 sentence	 in	 a	 penitentiary	 institution.

Research	conducted	by	the	Market	and	Public	Opinion	Research	Institute	commissioned	by	the	Ministry	of	Labour

and	Social	Policy	shows	that	62%	of	people	affected	by	domestic	violence,	whose	situation	was	dealt	with	by	GZI

as	part	of	the	"Blue	Cards"	procedure,	were	women.	

Despite	the	existence	of	a	relatively	structured	system	of	violence	prevention	and	strict	penal	provisions,	domestic

violence	 is	 one	 of	 the	major	 social	 problems	 in	 Poland.	According	 to	 the	 reports	 provided	 by	 the	 Polish	 Police

Headquarters,	the	number	of	recorded	and	reported	cases	of	domestic	violence	in	Poland	in	2019	was	88,032,	and

the	number	 of	 issued	 "Blue	 cards"	 procedure	was	 74,313.	Conclusions	 form	 the	 report	made	by	Polish	National

Service	for	Victims	of	Domestic	Violence	"Blue	Line"	(NGO),	reveal	that	the	average	number	of	violence	acts	in

September	2020	in	large	cities	(except	Warsaw)	amounted	to	over	one	thousand.	According	to	the	data	provided	by

DROGA	Association,	 the	 number	 of	 violence-related	 incidents	was	 three	 times	 higher	 than	 the	 official	 statistics

delivered	 by	 the	 Olsztynek	 commune.	 "The	 Regional	 Program	 for	 Counteracting	 Domestic	 Violence	 in	 the

Warmian-Masurian	Voivodeship	 for	 2021-2026"	 prepared	 in	 September	 2020,	 exhibits	 systematically	 decreasing

support	 of	 local	 governments	 in	 fighting	with	 the	 phenomenon	 of	 the	 domestic	 violence.	The	 number	 of	 people

experiencing	domestic	violence	in	the	Warmińsko-Mazurskie	Voivodeship	(1.2	million	of	inhabitants)	in	2019	was

2,402	comparing	to	2,189	in	2018.	In	2019,	 the	number	of	 initiated	"Blue	Card"	procedures	was	almost	 two-fold

lower	than	in	2018	(99/228).	Those	numbers	can	by	explained	by	the	fact	that	the	system	of	support	for	victims	of

domestic	violence	in	Poland	encounters	many	problems	resulting	from:	

1)	 low	 effectiveness	 of	 intervention	 measures.	 According	 to	 the	 Warmińsko-Mazurskie	 voivodship	 regional

government,	 the	number	of	therapeutic	groups	for	victims	of	domestic	violence	has	been	systematically	declining

(2018	 –	 eighteen	 cases;	 2019	 –	 six	 cases).	 The	 infrastructure	 related	 to	 interventions	 in	 the	 field	 of	 domestic

violence	 is	decreasing	across	 the	whole	country.	This	 is	 evidenced	by,	 among	others,	 the	number	of	consultation

points	providing	consultations	to	victims	of	domestic	violence	(2015	/	1,729	–	2019	/	1,525),	and	the	Warmińsko-

Mazurskie	 voivodship	 has	 one	 of	 the	 lowest	 statistics	 in	 the	 country	 in	 terms	 of	 the	 number	 of	 interventions	 in

motivating	adult	victims	of	violence	to	report	to	places	with	specialised	help	(1785).	

2)	the	lack	of	an	effective	system	of	protection	of	victims	of	domestic	violence	and	the	low	availability	of	assistance

intervention.	 Statistics	 show	 a	 decrease	 in	 the	 involvement	 of	 state	 institutions	 in	 the	 fight	 against	 violence:	 the

number	of	 institutions	providing	helpline	services	 for	victims	of	violence	decreased	by	30%	(2015	 -	396,	2019	 -

279).	In	2015,	four	shelters	for	victims	of	violence	operated	in	the	Warmińsko-Mazurskie	Voivodeship.	Currently,
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there	 is	 only	 one,	 offering	 fifteen	 places.	 The	 number	 of	 available	 places	 is	 too	 low	 and	 inadequate	 to	 the

requirements	and	significance	of	the	phenomenon	of	domestic	violence	in	the	voivodeship	and	the	whole	country.	

3)	 the	 lack	 of	 a	 coherent	 system	 of	 financing	 intervention	 centres	 in	 Poland,	 shifting	 the	 responsibilities	 in	 this

respect	onto	the	shoulders	of	local	governments	and	the	NGO	sector.	Currently	in	the	Warmińsko-Mazurskie	region

are	 seven	crisis	 intervention	centres,	but	 in	 fact	 they	are	available	as	part	of	outpatient	 care	 in	hospitals	or	 local

welfare	centres,	usually	operating	between	8.00	and	16.00.	

As	 mentioned	 above,	 the	 Olsztynek	 commune,	 with	 circa	 13,000	 inhabitants,	 is	 obliged	 to	 run	 its	 own

Interdisciplinary	Team	for	Violence	Counteracting.	This	team	consists	of	representatives	of	social	welfare	centres,

police	officers,	health	care	staff,	 school	staff,	 representatives	of	non-governmental	organisations,	and	a	probation

officer.	Formal	meetings	of	 the	GZI	are	held	every	 three	months,	which	does	not	change	 the	 fact	 that	 individual

members	have	contact	with	each	other	at	all	times,	adequately	to	ongoing	issues	or	solving	current	problems.	The

head	of	the	GZI	appoints	a	working	group	for	each	individual	case.	Diagnostic	activities	for	families	with	domestic

violence,	 including	 orientation	 and	 interview	 sessions	 with	 victims,	 orientation	 and	 interview	 sessions	 with

perpetrators,	and	keeping	documentation	of	 the	GZI	 lasts	all	year	 round.	On	average,	during	a	calendar	year,	 the

GZI	in	Olsztynek	revives	50	-	70	Blue	Card	procedures.	In	the	period	between	02/01/2018	and	31/12/2020	a	total

number	of	183	"Blue	Cards"	procedures	were	submitted	to	the	GZI	in	Olsztynek	(2018	-	62	BC	procedures,	2019	-

63	BC	procedures,	2020	-	58	BC	procedures).	

		

Programs	dedicated	to	victims	of	violence	

		

The	victims	of	violence	can	use	the	help	of	a	psychologist,	lawyer,	or	therapist	helping	victims	of	domestic	violence

or	alcohol	addiction	(if	there	is	a	problem	with	alcohol	in	the	family).	There	are	on	average	600	-	800	consultations

per	 year.	 In	 the	 Olsztynek	 commune,	 depending	 on	 the	 needs,	 group	 classes	 were	 organised	 for	 the	 victims	 of

violence,	 there	 is	 also	 a	 sheltered	 apartment	 run	 by	 the	 local	 welfare	 centre	 in	 Olsztyn.	 GZI	 in	 Olsztynek	 also

cooperates	with	 the	Specialist	 Support	Centre	 for	Victims	 of	Domestic	Violence	 in	Olsztyn	which	 operates	 as	 a

shelter,	where	people	can	be	given	refuge	in	order	to	settle	life	matters	related	to	putting	an	end	to	the	violence.	

In	the	early	years,	only	men	entered	the	program.	Since	2017,	the	program	has	also	been	implemented	for	women,

and	in	2017–2020,	twenty-three	women	were	enrolled	in	the	correctional	and	educational	program	for	perpetrators.

The	program	in	one	calendar	year	is	divided	into	two	sessions	-	spring	and	autumn.	On	average,	18	–	22	people	are
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qualified	for	one	session.	Out	of	sixteen	people	starting	the	program,	fifteen	complete	it.	Since	2017,	a	psychological

and	therapeutic	program	for	perpetrators	has	also	been	implemented.	While	the	corrective	and	educational	program

focuses	on	self-diagnosis	and	elimination	of	violent	behaviour,	the	psychological	and	therapeutic	program	is	based

on	learning	and	practicing	constructive	behaviours	necessary	to	eliminate	violence.	Each	year,	 there	is	one	session

attended	by	12	-	15	people	who	have	previously	completed	the	correctional	and	educational	program.	

Programs	dedicated	to	perpetrators	

		

Between	2012	and	2020,	the	seventeen	sessions	of	the	correctional	and	educational	program	for	perpetrators,	entitled

"DULUTH"	were	run	with	332	people	who	were	qualified	for	 the	program.	A	total	of	268	people	 took	part	 in	 the

program,	with	242	completing	it.	

		

Preventing	domestic	violence	in	the	Olsztynek	commune	

		

In	 the	Olsztynek	 commune,	 there	 is	 year-round	 cooperation	with	 institutions	 dealing	with	 organising	 local	 social

awareness	campaigns	around	the	issues	related	to	counteracting	domestic	violence.	These	include	the	participation	of

schools,	health	centres,	the	police,	social	and	vocational	probation	officers,	preventive	and	environmental	clubs,	and

other	institutions	focused	on	counteracting	domestic	violence.	Every	year,	the	GZI	organises	training	for	the	general

public	and	professionals	dealing	with	counteracting	domestic	violence	in	the	Olsztynek	Commune,	adequate	to	the

needs	 reported	 in	 problem	 areas.	 The	 "White	 Ribbon"	 local	 campaign	 along	 with	 "Open	 Doors"	 campaign	 is

organised	by	the	Regional	Government	of	the	Warmińsko-Mazurskie	Voivodeship	for	people	who	want	to	find	out

about	 the	 issue	 of	 violence.	 The	Municipal	 Social	Welfare	 Centre	 in	 Olsztynek	 and	 the	 DROGA	Association	 in

cooperation	 with	 the	 Ministry	 of	 Family	 and	 Social	 Policy	 and	 the	 "Blue	 Line"	Association	 regularly	 organise

thematic	social	campaigns	targeting	the	local	community	on	the	phenomenon	of	domestic	violence.	In	the	opinion	of

independent	 national	 experts,	 the	Olsztynek	 commune	 is	 the	 leading	 self-government	 in	 the	 implementation	 of	 a

multidirectional	strategy	related	to	counteracting	domestic	violence.
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5.	LEGAL	REGULATIONS	IN	MALTA	RELATED	TO	IPV	ISSUES	

		

Malta	launched	its	first	national	strategy	“Society’s	concern:	Gender-based	violence	and	domestic	violence	strategy

and	 action	 plan	 vision	 2020”	 in	 November	 2017.	 It	 was	 set	 up	 as	 part	 of	 the	 remit	 of	 the	 Human	 Rights	 and

Integration	 Directorate	 (HRID),	 which	 itself	 was	 part	 of	 the	 newly	 formed	 Ministry	 for	 European	 Affairs	 and

Equality	 (MEAE).	 The	 aim	 of	 the	 GBV	 and	 DV	 strategy	 is	 to	 ensure	 that	 legislation,	 policies	 and	 services	 can

address	 victims’	 needs	 holistically	 and	 as	 a	 societal	 concern.	 The	 strategy	 is	 also	 in	 line	 with	 the	 policy

recommendations	 included	 in	 the	 Istanbul	 Convention.	 an	 Inter-Ministerial	 Committee	 (IMC)	 was	 established	 to

spearhead	the	monitoring	and	implementation	of	the	strategy.		

The	IMC	is	currently	composed	of	the	following	entities:	

1)	 Commission	 on	 Gender-Based	 Violence	 and	 Domestic	 Violence	 (CGBVDV)	 and	 the	 Human	 Rights	 and

Integration	Directorate	(HRID),	both	falling	under	the	Ministry	for	European	Affairs	and	Equality	(MEAE)	

2)	The	National	School	Support	System	(NSSS),	falling	under	the	Ministry	for	Education	and	Employment	(MEDE)

3)	Aġenzija	Appoġġ	 from	 the	Foundation	 for	Social	Welfare	Services	 (FSWS),	 falling	 under	 the	Ministry	 for	 the

Family,	Children’s	Rights	and	Social	Security	(MFCS)	

4)	The	Department	for	Probation	and	Parole	(DPP)	and	the	Malta	Police	Force	(MPF),	falling	under	the	Ministry	for

Home	Affairs	and	National	Security	(MHAS),	

5)	The	Department	for	Justice,	Ministry	for	Justice,	Culture,	and	Local	Government	(MJCL),	

6)	The	Department	for	Policy	in	Health,	falling	under	the	Office	of	the	Deputy	Prime	Minister	(ODPM)and	Ministry

for	Health	(MFH).	

Representatives	 from	 the	Non-Governmental	 Organisation	 (NGO)	 network	 can	 also	 sit	 as	 board	members	 of	 the

CGBVDV.	This	 allows	 for	work	 carried	 out	 by	 the	NGO	network	 to	 be	 encouraged	 and	 supported	 through	 these

meetings.		It	also	allows	for	the	exchange	of	good	practises,	training	and	awareness	raising.	

		

	Work	with	perpetrators	

		

The	Managing	Abusive	Behaviour	(MAB)	service,	run	by	the	FSWS,	currently	consists	of	three	main	services.	The

Domestic	Abuse	 Intervention	Programme	 (DAIP)	which	was	 set	 up	 in	 1994,	 and	 at	 that	 time	 only	 targeted	male

perpetrators.		In	2015,	the	National	Audit	Office	(NAO)	recommended	a	service	for	women	who	engage	in	abusive
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behaviour	which	led	to	the	Women	Who	Use	Force	(WWUF)	service	being	set	up.	During	2017	and	2018,	the	MAB

service	was	made	up	of	one	coordinator,	one	part-time	social	worker	and	four	contracted	group	facilitators	who	are

all	provided	with	support	and	supervision	on	a	regular	basis.	

The	DAIP	aims	to	assist	male	perpetrators	who	are	abusive	in	intimate	relationships	to	become	aware	of,	understand

and	 take	 responsibility	 for	 their	 behaviour	with	 the	 aim	 of	 initiating	 behavioural	 change.	This	 is	 done	 through	 a

group	 programme	 which	 spans	 over	 28	 weeks.	 Prior	 to	 being	 accepted	 into	 the	 programme,	 perpetrators	 hold

individual	sessions	with	a	professional	who	will	assess	their	suitability	for	the	group.	The	service	also	liaises	with

the	Domestic	Violence	Unit	(DVU)	to	provide	a	feedback	loop	regarding	the	progress	of	the	perpetrator.	The	service

users	are	also	provided	with	asocial	work	service	when	required.		Following	the	group	programme,	the	participants

are	also	encouraged	to	receive	continued	support	through	an	open	support	group.	Support	on	an	individual	basis	is

also	 provided	 in	 times	 of	 crises.	 In	 2017,	 six	 of	 the	 initial	 twelve	 participants	 completed	 the	 programme	which

started	in	2016.In	2018,	six	of	the	initial	twelve	participants	completed	the	programme	that	started	in	2017.	

		

Access	to	general	help	services	

		

The	support	services	offered	by	the	DVU	are	mainly	utilised	by	women	and	children.	This	support	is	predominantly

focused	on	the	following	areas:	

-								Identification	of	risk	factors,	

-								Identification	of	protective	factors,	

-								Safety	planning,	

-								Provision	of	shelter	services,	

-								Any	other	support	which	is	deemed	necessary	in	accordance	to	the	needs	assessment	that	is	carried	out	with

each	service	user.	This	may	mean	a	referral	to	any	of	the	following	services:	psychological,	health,	legal	or	any	other

service.	

		

Support	services	for	victims	of	DV	are	provided	on	a	24/7	basis	through	the	service	of	the	After-Hours	Emergency

Services.	 This	 service	 started	 in	 late	 2018.	 Aġenzija	 Appoġġ	 is	 mainly	 involved	 with	 the	 provision	 of	 shelter

services,	where	women	and	children	experiencing	DV	are	not	only	provided	with	a	 roof	over	 their	head	but	with

various	types	of	support	services.	These	include	emotional	support,	psychological	support,	employment	engagement
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support,	access	to	community	services	and	long-term	housing.	

		

Specialised	support	services	

		

The	Gabe	Emergency	Shelter	was	set	up	in	October	2000.	Its	aim	is	to	provide	an	immediate	safe	environment	for

female	victims	of	DV	and	their	children	who	require	immediate	protection.	The	shelter	programme	is	based	on	the

belief	that	women	and	children	have	a	right	to	protection	from	violence	and	abuse	and	that	any	woman,	regardless	of

socio-economic	background,	status	and	age,	may	be	subjected	to	abuse.	The	women's	stay	at	the	shelter	is	aimed	at	a

maximum	 period	 of	 three	 months,	 after	 which	 service	 users	 will	 move	 on	 to	 a	 second	 stage	 shelter,	 or	 to	 any

alternative	 accommodation	 that	would	 have	 been	 identified	 during	 their	 stay	 at	Gabe.	During	 these	 three	months,

staff	at	Għabex	support	the	women	in	their	daily	needs	and	will	also	work	with	them	to	draw	up	an	action	plan	for

their	 future.	 FSWS	manages	Għabex	 Emergency	 Shelter,	 which	 has	 14	 beds	 available	 for	 female	 victims	 of	DV.

Victims	and	their	children	are	never	denied	shelter	and	in	situations	where	the	shelters	were	full,	an	alternative	has

always	been	found.	Għabex	is	run	24/7,	meaning	there	is	always	a	worker	on	duty	who	is	available	 to	support	 the

users.	 	The	 shelter	 is	 located	 in	 the	centre	of	Malta,	 is	physically	accessible	and	 is	 situated	 in	a	 location	which	 is

accessible	 by	 public	 transport.	 It	 is	 relatively	 close	 to	 health	 centres,	 schools,	 police	 stations	 and	 other	 general

amenities.	The	 units	 involved	 tailors	 their	 approach	 depending	 on	 the	 situation	 they	 encounter	when	 dealing	with

victims	and	any	possible	children.	 In	2017,	Għabex	Emergency	Shelter	provided	emergency	 shelter	 for	58	 female

victims	of	DV	who	were	accompanied	by	34	children.	In	2018,	the	service	provided	emergency	shelter	for	55	female

victims	of	DV	who	were	accompanied	by	18	children.	

		

Criminal	investigation	

		

The	district	 police	officers	 are	usually	 the	 first	 responding	officers	who	 receive	 information	and	complaints	 about

cognisable	offences.	In	cases	of	DV,	the	district	police	officer,	of	the	rank	of	a	police	constable	or	a	police	sergeant,

will	 first	 take	 the	 initial	 report	 and	conduct	preliminary	 investigations.	Depending	on	 the	 severity	of	 the	 case,	 the

officer	 can	 either	 issue	 charges	 by	 means	 of	 a	 citation	 or	 refer	 the	 case	 up	 to	 the	 Inspector	 on	 duty	 for	 further

investigations	and	arraign	the	perpetrator	in	court	by	means	of	arrest.		If	medical	assistance	is	necessary,	the	police

should	make	the	required	arrangements	according	to	the	situation.	A	police	report	should	be	taken,	even	if	no	medical
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certificate	 is	provided	or	 the	person	asks	 the	police	not	 to	proceed	 further	with	 the	 investigation,	 since	under	 the

Criminal	Code,	DV	 reports	 are	 considered	 ex-officio.	 If	 a	 victim	 calls	 at	 the	 police	 station	 in	 a	 crisis,	 the	 police

would	go	to	the	house	to	calm	the	situation	and	provide	their	assistance	to	ensure	the	safety	of	the	victim	and/or	any

children	involved.	The	police	would	then	assist	in	either	returning	the	victim	to	the	residence	or	seeking	assistance

from	Aġenzija	Appoġġ	if	it	deems	that	a	shelter	is	needed.	If	the	latter	is	the	case,	the	police	should	accompany	the

victim	to	the	shelter,	if	need	be,	in	the	presence	of	a	social	worker.	In	such	cases,	the	police	should	also	accompany

the	victim	to	get	her	personal	belongings.	After	giving	immediate	assistance	to	the	victim,	the	police	shall	offer	all

victims	to	be	referred	to	the	police	Victim	Support	Unit	(VSU)	for	further	support.	The	VSU	was	established	in	2017

and	offers	immediate	support	and	information	to	victims	about	what	to	do	and	where	to	find	help	soon	after	filing	a

police	report.	Staffed	by	professionals	deriving	from	counselling	and	youth	work,	the	VSU	provides:	

-								A	single	point	of	contact	for	victims,	

-								Crisis	counselling	services,	

-								Referrals	to	other	support	services,	

-								Ongoing	training	to	police	officers	on	victims-cantered	practices,	

-	 	 	 	 	 	 	 	 Effective	 communication	 and	 working	 relationship	 with	 key	 stakeholders,	 both	 government	 and	 non-

governmental	agencies.	

		

Risk	analysis	and	risk	management	

		

Following	 the	 introduction	of	 the	Gender-Based	Violence	and	Domestic	Violence	Act,	 and	 its	 amendments	 to	 the

Criminal	Code	which	came	into	force	in	2018,	the	police	together	with	Aġenzija	Appoġġ	are	now	using	the	DASH

risk	 assessment	 tool.	 Upon	 the	 receipt	 of	 any	 domestic	 violence	 report,	 information	 or	 complaint	 requiring

proceedings	 to	 be	 taken	 against	 a	 person	 or	 persons,	 the	 police	 officer	 taking	 the	 report	 shall	 contact	Aġenzija

Appoġġ	for	the	assistance	of	a	social	worker/professional	trained	by	Aġenzija	Appoġġ	who	will	be	available	24/7	to

conduct	 a	 risk	 assessment	 of	 the	 victim/s.	 	Apart	 from	 risk	 assessments,	 these	 workers	 also	 work	 on	 protective

factors,	 safety	 planning	 and	 other	 forms	 of	 interventions	 which	 are	 required	 at	 the	 stage	 of	 identification	 and

management	of	risks.		This	type	of	work	safeguards	the	wellbeing	of	the	victims	and	the	children,	if	any,	concerned.

Following	such	an	assessment	conducted	by	the	Aġenzija	Appoġġ	social	worker/professional,	in	the	presence	of	the

police	officer,	 if	 it	becomes	apparent	 that	 the	victim	 is	 at	high	 risk	of	harm,	 the	police	officer	on	duty	 shall	 then
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immediately	 notify	 their	 divisional	 duty	 Inspector.	The	 duty	 officer	will	 then	 request	 the	Duty	Magistrate	 issue	 a

temporary	protection	order	in	favour	of	the	victim,	stating	the	grounds	for	the	request	and	giving	the	Magistrate	all

information	 that	will	 enable	 them	 to	 decide	 accordingly.	The	 temporary	 protection	 order	 shall	 be	 issued	 once	 the

Magistrate	is	satisfied	that	there	are	sufficient	grounds	for	its	issuing.	

		

Interim	injunctions	

		

These	can	be	requested	by	any	party	to	the	proceedings.	Before	issuing	it,	the	Court	considers	various	circumstances

such	as,	but	not	limited	to,	ensuring	the	person	requesting	it	is	protected	from	injury,	the	welfare	of	any	dependents

involved,	 the	 accommodation	needs	of	 those	 involved	and	 the	 circumstances	of	 the	 case.	However,	 the	Court	will

always	 issue	a	protection	order	 if	 it	 finds	 the	victim	 to	be	at	very	high	 risk	after	 the	assessment.	When	 issuing	an

order,	 the	Court	 shall	 outline	 its	 formal	 requirements	 and	communicate	 these	 to	 the	Commissioner	of	Police,	who

shall	then	take	all	actions	to	ensure	the	monitoring	of	the	orders	conditions.	The	order	itself	may	prohibit	the	accused

from	approaching	or	 following	 the	 injured	party,	 prohibit	 or	 restrict	 access	 to	 premises	 in	which	 the	 injured	party

lives,	works,	or	frequents,	or	prohibit	the	accused	from	contacting	the	injured	party.	These	orders	can	remain	in	force

for	up	to	five	years,	but	can	be	revoked	or	extended,	as	seen	fit.	If	at	any	time	during	the	period	that	the	order	is	in

force	it	is	proven	to	the	court	that	the	person	has	failed	to	comply	with	any	of	the	conditions	of	the	order,	the	court

may	impose	a	fine	of	up	to	€1,164.69.	

		

Official	proceedings	

		

Any	person	who	may	have,	through	any	manner,	become	aware	of	any	form	of	violence	may	give	that	information	to

any	officer	of	the	Executive	Police.	The	person	providing	the	information	to	the	police	may	also	remain	anonymous,

however	they	should	clearly	state	the	facts	either	verbally	or	in	writing.	Complaints	may	also	be	made	by	individuals

around	 the	victims,	 such	as	 an	ascendant	or	descendant,	 a	 sibling,	 a	 spouse,	 a	 tutor	or	 carer.	 	The	police	have	 the

power	to	initiate	criminal	proceedings,	even	without	the	complaint	of	the	private	party,	should	they	need	to.	A	victim

may	even	 request	 the	Court	 to	 stay	proceedings	against	 the	alleged	perpetrator.	 	When	 such	a	 request	 is	made	 the

Court	may	 decide	 and	 direct	 the	 continuation	 of	 proceedings	 against	 the	 alleged	 perpetrator,	 considering	 the	 best

interests	of	 the	complainant,	any	minors	 involved	and	any	other	relevant	 third	parties.	Such	a	request	and	decision
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shall	be	registered	in	the	records	of	the	case.	

		

Victims’	rights	

		

As	per	the	Victims	of	Crime	Act	60	every	victim	is	entitled	to	a	number	of	rights,	these	include,	but	are	not	limited	to:

-								Free	legal	aid	service	for	women	victims	with	no	means	test	being	undertaken,	

-								Knowledge	on	what	type	of	support	they	can	obtain	and	where	it	can	be	given,	

-								How,	and	under	what	conditions,	the	victim	can	obtain	protection,	

-								Available	restorative	justice	services,	

-								For	victims	and	offenders	to	be	spoken	to	separately	by	the	police
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6.	MALTAŃSKIE	REGULACJE	PRAWNE	ZWIĄZANE	Z	PRZEMOCĄ	DOMOWĄ	

		

Malta	 ratyfikowała	 Konwencję	 Rady	 Europy	 o	 zapobieganiu	 i	 zwalczaniu	 przemocy	 wobec	 kobiet	 i	 przemocy

domowej	 -	 Konwencja	 Stambulska	 w	 2014	 r.,	 która	 zobowiązuje	 do	 zapewnienia	 krajom	 członkowskim

odpowiedniej	ochrony	i	środków	prawnych	ofiarom	przemocy	domowej	i	przemocy	na	tle	płciowym.	Wprowadzenie

Konwencji	 Stambulskiej	 do	 prawa	 maltańskiego	 wymagało	 wprowadzenia	 szeregu	 przepisów	 prawnych	 w	 celu

dostosowania	 ustawodawstwa	 krajowego	 do	 Konwencji.	 Ustawa	 XIII	 z	 2018	 roku	 została	 wprowadzona	 w	 celu

wzmocnienia	 ram	 prawnych	 w	 zakresie	 przemocy	 wobec	 kobiet.	 Została	 ona	 nazwana	 „Ustawą	 o	 przemocy

uwarunkowanej	płcią	i	przemocy	domowej”.	Wraz	z	jej	wprowadzeniem,	prawo	maltańskie	nadaje	pełną	skuteczność

postanowieniom	Konwencji	Stambulskiej.	

Aby	postanowienia	merytoryczne	Konwencji	Rady	Europy	o	 zapobieganiu	 i	 zwalczaniu	przemocy	wobec	kobiet	 i

przemocy	 domowej	 stały	 się	 i	 były	 wykonalne	 jako	 część	 praw	 maltańskich	 wprowadzono	 regulacje	 prawne

umożliwiające	 promowanie	 i	 ochronę	 osób,	 które	 są	 narażone	 na	 przemoc	 w	 rodzinie	 oraz	 życia	 wolnego	 od

przemocy	zarówno	w	sferze	publicznej,	jak	i	prywatnej.	

Zakres	obowiązującego	obecnie	ustawodawstwa	na	Malcie	polega:	

·	 zapewnieniu	 lepszej	 ochrony	 ofiar	 przemocy	 (np.	 postępowanie	 przeciwko	 sprawcy	 może	 zostać	 wszczęte	 bez

współpracy	ofiary)	

·			zmianach	w	wysokości	kar	

·	możliwości	wydania	tymczasowego	nakazu	ochrony,	który	wcześniej	nie	istniał	

·			zmianie	definicji	gwałtu	

·		uprawnieniach	Sądu	Rodzinnego	do	wstrzymania	

·	prawa	do	kontaktów	z	rodzicami	stosującymi	przemoc	(odebranie	praw	rodzicielskich).	

		

W	ramach	maltańskiego	Kodeksu	Karny,	rozdział	9	wprowadzono	następujące	definicje	przemocy:	

•	Przemoc	fizyczna	i	psychiczna	

•	Prześladowanie	

•	Przemoc	seksualna	(w	tym	gwałt)	

•	Małżeństwo	z	przymusu	

•	Okaleczanie	żeńskich	narządów	płciowych



	23	

•	Przymusowa	aborcja	

•	Wymuszona	sterylizacja	

•	Molestowanie	

		

Coroczny	 wzrost	 oficjalnie	 zgłaszanych	 przypadków	 przemocy	 domowej	 doprowadził	 do	 znaczących	 zmian	 w

ustawodawstwie	maltańskim,	dzięki	czemu	sprawcy	mogą	stanąć	przed	sądem,	a	ofiary	 są	bardziej	 chronione.	Na

Malcie	pomimo	przeprowadzeniu	wielu	kampanii	społecznych	przemoc	domowa	wciąż	jest	poważnym	problemem.

Według	VSM	najbardziej	rozpowszechnionym	rodzajem	przemocy	ze	względu	na	płeć	jest	przemoc	domowa.	Raport

roczny	VSM	 z	 2018	 r.	 pokazuje,	 że	 przemoc	 domowa	 jest	 najczęstszym	 popełnianym	 przestępstwem.	 Statystyki

pokazują	 również,	 że	 sprawcą	 przemocy	 jest	 zazwyczaj	mąż	 lub	 były	 partner,	 a	 81,3%	ofiar	 przestępstw	 posiada

dzieci.	 Chociaż	 kobiety	 mogą	 być	 również	 agresywne,	 a	 nadużycia	 występują	 w	 niektórych	 związkach	 osób	 tej

samej	 płci,	 zdecydowana	 większość	 nadużyć	 jest	 popełniania	 przez	 partnerów	 będących	 w	 różnych	 formach

związków,	zarówno	formalnych	jak	i	nieformalnych.	

Wg.	oficjalnych	statystyk	na	Malcie	średnio	jedna	na	cztery	kobiety	doświadcza	przemocy	domowej.	Na	przykład

według	 badań	 przeprowadzonych	 przez	 Crème	 Malta	 Obserwator	 liczba	 odnotowanych	 przypadków	 przemocy

wyniosła	w	2019	r.	1341	przypadków	i	była	wyższa	o	8,4%	niż	w	2018	r.	Na	Malcie	przemoc	wobec	kobiet	uważana

jest	 za	 pogwałcenie	 podstawowych	 praw	 człowieka,	 w	 szczególności	 prawa	 do	 życia.	 Stanowi	 formę	 tortur	 lub

nieludzkiego	 traktowania	oraz	przeczy	prawu	 jednostki	do	zachowana	pełnej	 integralności	 fizycznej	 i	 psychicznej

osoby	ludzkiej.	Ponieważ	przemoc	w	rodzinie	została	uznana	przez	środowisko	medyczne	za	zjawisko	powszechne

przyjmujące	 formę	 epidemii,	 rozwiązanie	 problemów	 związanych	 z	 przemocą	 wobec	 kobiet	 jest	 kwestią

priorytetową	w	dziedzinie	praw	człowieka.	

Malta	 uruchomiła	 swoją	 pierwszą	 krajową	 strategię	 na	 temat	 przemocy	 pt.:	 „Obawy	 społeczeństwa:	 Strategia

dotycząca	przemocy	ze	względu	na	płeć	i	przemocy	domowej	oraz	wizja	planu	działania	2020”	w	listopadzie	2017	r.

Została	 ona	 przygotowana	 w	 ramach	 	 zadań	 Dyrekcji	 ds.	 Praw	 Człowieka	 i	 Integracji	 (HRID),	 która	 sama	 była

częścią	 nowo	 utworzonego	 Ministerstwa	 ds.	 Europejskich	 i	 Równości	 (MEAE).	 Celem	 strategii	 zapobiegania

przemocy	 ze	 względu	 na	 płeć	 oraz	 przemocy	 domowej	 było	 zapewnienie	 odpowiednie	 przygotowanie

ustawodawstwa	krajowego	i	wynikających	z	nich	działań	o	charakterze	politycznym.	W	tym	cel	powołano	Komitet

Międzyresortowy	(IMC),	który	ma	przewodzić	monitorowaniu	i	wdrażaniu	strategii.	IMC	składa	się	z	kilku	agencji

rządowych,	 których	 przedstawiciele	 spotykają	 się	 regularnie	 w	 celu	 omówienia	 postępów,	 a	 także	 określenia
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możliwych	obszarów	ryzyka.	

W	skład	IMC	wchodzą	obecnie	następujące	podmioty:	

1)	Komisja	ds.	Przemocy	ze	względu	na	płeć	 i	przemocy	domowej	 (CGBVDV)	oraz	Dyrekcja	Praw	Człowieka	 i

Integracji	(HRID),	obie	podlegające	Ministerstwu	Spraw	Europejskich	i	Równości	(MEAE)	

2)	Krajowy	system	wsparcia	szkół	(NSSS),	podlegający	Ministerstwu	Edukacji	i	Zatrudnienia	(MEDE)	

3)	Aġenzija	Appoġġ	z	Foundation	 for	Social	Welfare	Services	 (FSWS),	podlegającej	Ministerstwu	Rodziny,	Praw

Dziecka	i	Zabezpieczenia	Społecznego	(MFCS)	

4)	 Departament	 Zwolnień	 Warunkowych	 (DPP)	 oraz	 Państwowa	 Policja	 Maltańska	 (MPF),	 podlegające

Ministerstwu	Spraw	Wewnętrznych	i	Bezpieczeństwa	Narodowego	(MHAS),	

5)	Departament	Sprawiedliwości,	Ministerstwo	Sprawiedliwości,	Kultury	i	Samorządu	Terytorialnego	(MJCL),	

6)	Departament	Polityki	Zdrowotnej	podlegający	Kancelarii	Wicepremiera	(ODPM)	i	Ministerstwu	Zdrowia	(MFH).

Przedstawiciele	sieci	organizacji	pozarządowych	(NGO)	mogą	również	zasiadać	w	zarządzie	CGBVDV.	

		

Praca	ze	sprawcami	przemocy	w	rodzinie	

		

FSWS	 realizuje	 usługę	 zwaną	 Managing	Abusive	 Behaviour	 (MAB).	 Program	 Interwencji	 Przemocy	 Domowej

(DAIP),	który	został	uruchomiony	w	1994	r.	DAIP	ma	na	celu	pomóc	sprawcom,	którzy	dopuszczają	się	przemocy,

uświadomić,	zrozumieć	i	wziąć	odpowiedzialność	za	swoje	zachowanie.	Program	jest	realizowany	w	formie	terapii

grupowej,	realizowanej	w	okresie	28	tygodni.	Sprawcy	przed	przyjęciem	do	programu	odbywają	indywidualne	sesje

z	terapeutą,	który	ocenia	ich	gotowość	do	pracy	w	grupie.	Po	zakończeniu	spotkań	w	grupie	uczestnicy	są	zachęcani

do	dalszego	uczestnictwa	w	otwartej	grupie	wsparcia.	Wsparcie	indywidualne	udzielane	jest	również	w	sytuacjach

kryzysowych.	

	

Dostęp	do	ogólnych	form	wsparcia	

		

Z	 usług	 wsparcia	 oferowanych	 przez	 DVU	 w	 trybie	 24/7	 korzystają	 głównie	 kobiety	 i	 dzieci.	 Wsparcie	 to

koncentruje	się	głównie	na	następujących	obszarach:	

-	Identyfikacja	czynników	ryzyka	i	czynników	ochronnych,	

-	planowanie	bezpieczeństwa,
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-	mieszkania	dla	ofiar	przemocy,	

-	wszelkie	inne	formy	wsparcia	tj.	np.:	pomoc	psychologiczna,	zdrowotna,	prawna.	

Aġenzija	 Appoġġ	 zajmuje	 się	 zapewnieniem	 mieszkań	 dla	 ofiar	 przemocy	 oraz	 wsparcia	 emocjonalnego,

psychologicznego,	 zatrudnienia,	 dostępu	 do	 usług	 społecznych	 i	 zakwaterowanie.	Aġenzija	Appoġġ	 też	 świadczy

usługi,	które	koncentrują	się	na	kwestiach	pieczy	nad	dzieckiem	i	prawa	do	odwiedzin.	

		

Specjalistyczne	usługi	wsparcia	

		

Schronisko	 Pogotowia	 Għabex	 zostało	 utworzone	 w	 październiku	 2000	 r.	 Celem	 jego	 funkcjonowania	 jest

zapewnienie	natychmiastowego	bezpiecznego	środowiska	kobietom	ofiar	przemocy	domowej	 i	 ich	dzieciom,	które

wymagają	natychmiastowej	ochrony.	Program	schronisk	opiera	się	na	założeniu,	że	kobiety	i	dzieci	mają	prawo	do

ochrony	 przed	 przemocą	 i	 wykorzystywaniem	 oraz	 że	 każda	 kobieta,	 niezależnie	 od	 pochodzenia	 społeczno-

ekonomicznego,	statusu	i	wieku,	może	być	ofiarą	przemocy.	Pobyt	kobiet	w	schronisku	ma	trwać	maksymalnie	trzy

miesiące,	 po	 czym	 usługobiorcy	 przechodzą	 do	 drugiego	 etapu	 wsparcia	 lub	 innego	 alternatywnego	 miejsca

zakwaterowania.	Għabex	dysponuje	14	 łóżkami	dla	kobiet	ofiar	przemocy	domowej.	Għabex	działa	24	godziny	na

dobę,	7	dni	w	tygodniu.	Schronisko	znajduje	się	w	centrum	Malty,	jest	fizycznie	dostępne	i	znajduje	się	w	miejscu,

do	 którego	 można	 dojechać	 środkami	 transportu	 publicznego.	 Jest	 stosunkowo	 blisko	 ośrodków	 zdrowia,	 szkół,

posterunków	 policji.	W	 2017	 roku	 schronisko	Għabex	 zapewniło	 schronienie	w	 nagłych	wypadkach	 58	 kobietom

będącym	ofiarami	przemocy	domowej,	którym	towarzyszyło	34	dzieci.	W	2018	r.	Ośrodek	zapewnił	schronienie	w

nagłych	wypadkach	55	kobietom	będącym	ofiarami	przemocy	domowej,	którym	towarzyszyło	18	dzieci.	Schronisko

Għabex	jest	finansowane	przez	państwo	z	budżetu	FSWS.	

		

Wszczęcie	postępowań	

		

W	przypadku	zgłoszenia	przestępstwa	przemocy	domowej,	 funkcjonariusz	policji	 sporządza	 raport	 i	 przeprowadza

wstępne	dochodzenie.	W	zależności	od	wagi	sprawy	policja	może	postawić	zarzuty	lub	doprowadzić	do	aresztowania

sprawcy.	Jeśli	niezbędna	jest	pomoc	medyczna,	policja	podejmuje	odpowiednie	kroki.	Każdy	akt	przemocy	powinien

być	zgłaszany	na	policję,	ponieważ	zgodnie	z	Kodeksem	Karnym	zgłoszenia	przemocy	domowej	wszczynane	są	z

urzędu.	Jeśli	ofiara	zgłasza	na	komisariacie	policji	w	sytuację	przemocy,	policja	uda	się	do	domu	celem	zapoznania
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się	 z	 sytuacją	 i	 zapewnienia	 bezpieczeństwa	 ofierze.	 Jeśli	 policja	 uzna,	 że	 ofierze	 przemocy	 domowej	 należy	 się

schronienie	 zwraca	 się	 o	 pomoc	 do	Aġenzija	Appoġġ.	W	 tym	 przypadku	 policja	 powinna	 towarzyszyć	 ofierze	 w

schronisku	oraz	odebrania	jej	rzeczy	osobistych.	Po	udzieleniu	natychmiastowej	pomocy	ofierze	policja	zaproponuje

skierowanie	wszystkich	ofiar	do	Jednostki	Pomocy	Ofiarom	Policji	(VSU)	w	celu	uzyskania	dalszego	wsparcia.	

		

Analiza	ryzyka	i	zarządzanie	ryzykiem	

		

Po	 wprowadzeniu	 ustawy	 o	 przemocy	 ze	 względu	 na	 płeć	 i	 przemocy	 domowej	 oraz	 jej	 zmianach	 w	 kodeksie

karnym,	 które	 weszły	w	 życie	 w	 2018	 r.,	 policja	 wraz	 z	Aġenzija	Appoġġ	 korzystają	 teraz	 z	 narzędzia	 do	 oceny

ryzyka	zwanego	DASH.	Po	otrzymaniu	zgłoszenia	przemocy	domowej,	informacji	lub	skargi	wymagającej	wszczęcia

postępowania	przeciwko	osobie	 lub	osobom,	funkcjonariusz	policji	składający	zgłoszenie	kontaktuje	się	z	Aġenzija

Appoġġ	w	 celu	 uzyskania	 pomocy	 pracownika	 socjalnego	 lub	 innej	 osoby	 posiadającej	 odpowiednie	 uprawnienia.

Oprócz	oceny	ryzyka	ww.	pracownicy	ci	pracują	również	nad	identyfikacją	czynników	ochronnych	i	 	planowaniem

bezpieczeństwa.	 Po	 przeprowadzeniu	 oceny	 przez	 pracownika	w	 obecności	 funkcjonariusza,	 policja	 zwraca	 się	 do

sądu	o	wydanie	tymczasowego	nakazu	zbliżania	się	do	ofiary.	

		

Tymczasowy	zakaz	zbliżania	się	

		

O	tymczasowy	zakaz	zbliżania	się	może	wystąpić	każda	strona	postępowania.	Przed	wydaniem	orzeczenia	Trybunał

bierze	pod	uwagę	różne	okoliczności,	takich	jak,	zapewnienie	osobie	wnioskującej	ochrony	czy	też	sytuacji	potrzeb

mieszkaniowych.	Sąd	zawsze	wydaje	nakaz,	 jeżeli	po	przeprowadzeniu	oceny	stwierdzi,	 że	ofiara	 jest	narażona	na

bardzo	wysokie	niebezpieczeństwo.	Samo	zarządzenie	może	zakazać	oskarżonemu	zbliżania	się	do	pokrzywdzonego

lub	podążania	za	nim,	zabronić	lub	ograniczyć	dostęp	do	przebywania	w	pomieszczeniach,	w	których	pokrzywdzony

mieszka,	pracuje	lub	zakazać	oskarżonemu	kontaktu	z	pokrzywdzonym.	Nakazy	te	mogą	obowiązywać	przez	okres

do	 pięciu	 lat,	 ale	 można	 je	 odwołać	 lub	 przedłużyć.	 Jeżeli	 w	 jakimkolwiek	momencie	 w	 okresie	 obowiązywania

nakazu	 zostanie	 udowodnione	 sądowi,	 że	 osoba	 nie	 spełniła	 któregokolwiek	 z	 warunków	 nakazu,	 sąd	 może

wymierzyć	grzywnę	w	wysokości	do	1164,69	EUR.
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Prawa	ofiar	

		

Zgodnie	z	ustawą	o	ofiarach	przestępstw	każdej	ofierze	przysługuje	szereg	praw,	w	tym	między	innymi:	

-	bezpłatną	pomoc	prawna	dla	ofiar	bez	względu	na	sytuację	majątkową,	

-	informację	o	innych	formach	wsparcia	oraz	w	jaki	sposób	i	na	jakich	warunkach	ofiara	może	uzyskać	ochronę,	

-	dostępnych	usługi	w	zakresie	sprawiedliwości	naprawczej,	

-	rozmów	policji	z	ofiarami	i	przestępcami	(oddzielnie).
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7.	MALTAŃSKI	MODEL	PRACY	ZE	SPRAWCAMI	I	OFIARAMI	PRZEMOCY	

		

Fundacja	VSM	angażuje	się	w	działania	prewencyjne	na	rzecz	zwalczania	przemocy	poprzez	aktywność	w	mediach

społecznościowych,	 współpracę	 z	 instytucjami	 państwowymi	 i	 pozarządowymi	 oraz	 organizację	 szkoleń	 i

projektów.	 Działalność	 w	 mediach	 społecznościowych	 pomaga	 zwiększyć	 wrażliwość	 społeczną	 za	 zjawisko

przemocy	oraz	informować	na	temat	dostępności	usług	wsparcia	dostępnych	dla	ofiar	przestępstw.	VSM	angażuje

się	w	badania,	kampanie	medialne	i	szkolenia	dotyczące	praw	ofiar.	Przykładami	tego	są	projekty	Vociare	i	Hate	No

More.	W	2017	r.	VSM	realizowała	lokalny	projekt	prowadzony	pod	nazwą	„Project	Watch	Out”,	którego	celem	była

edukacja	i	szkolenie	społeczności	lokalnych	w	zakresie	tworzenia	lokalnego	programu	straży	sąsiedzkiej.	

VSM	współpracuje	z	ofiarami	przemocy	domowej	poprzez:	

a)	udzielanie	informacji	o	prawach	ofiar	przemocy	i	obowiązujących	przepisach	i	procedurach	prawnych	

b)	udzielanie	 lub	kierowanie	do	 instytucji	 świadczących	nieodpłatne	porady	prawne.	 Indywidualne	doradztwo	dla

ofiar	 przemocy	 jest	 na	Malcie	 usługą	 powszechnie	 dostępną.	 Zapewnienie	 indywidualnego	 poradnictwa	 ofiarom

przemocy	różni	się	w	zależności	od	rodzaju	danej	organizacji.	

c)	świadczenie	usług	psychoterapeutycznych	i	doradczych	

Po	nawiązaniu	kontaktu	z	VSM,	klient	 jest	umawiany	na	 spotkanie	w	celu	omówienia	potrzeb.	Analizowana	 jest

historia	 klienta	 obejmująca	 szczegóły	 każdego	 aktu	 przemocy,	 informacje	 o	 sprawcy,	 kwestie	 zdrowotne.	 Jeśli

klienci	sobie	tego	życzą	rozpoczynają	współpracę	z	doradcą	lub	terapeutą.	Gdy	klient	zgłoszą	sytuację	przemocy	w

rodzinie,	 ocena	 ryzyka	 przeprowadzana	 jest	 przez	Agenzija	Appogg,	 która	w	 przypadku	 stwierdzenia	wysokiego

ryzyka	 utraty	 zdrowia	 można	 wydać	 pokrzywdzonemu	 tymczasowy	 nakaz	 ochrony	 i	 doprowadzić	 do	 eksmisji

sprawcy	przemocy.	VSM	współpracuje	również	z	innymi	służbami,	w	tym	grupami	wsparcia	kobiet,	organizacjami

pozarządowymi	 zapewniającymi	 pomoc	 prawą	 oraz	 specjalną	 jednostką	 policji	 ds.	 przemocy	 domowej	 (DVU).

Wszyscy	terapeuci,	doradcy,	wolontariusze	pracujący	dla	VSM	są	zobowiązani	do	uczestniczenia	raz	w	miesiącu	w

przynajmniej	wewnętrznej	superwizji	celem	zapewnienia	najlepszej	możliwej	jakości	usług	wsparcia.	

VSM	 prowadzi	 szkolenia	 na	 temat	 zjawiska	 przemocy	 w	 szkołach	 i	 klubach	 młodzieżowych.	 Są	 to	 głównie

przedsięwzięcia	o	charakterze	prewencyjnym	i	 informacyjnym	o	dużej	skuteczności.	Podczas	spotkań	w	szkołach

uczniowie	mają	 okazję	 do	 bezpośredniego	 dostępu	 do	 ekspertów	VSM	 dzięki	 czemu	mogą	 zadawać	 pytania	 na

temat	 ich	 pracy.	 Po	 zajęciach	 korzystają	 z	 usług	 w	 poradni	 szkolnej.	 VSM	 kilkakrotnie	 organizowała	 również

szkolenia	dla	Policji	Maltańskiej	i	współpracowała	z	innymi	organizacjami	pozarządowymi	przy	projektach,	których
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elementem	były	konferencje	tematyczne.	

Od	końca	2019	r.	do	chwili	obecnej	VSM	nie	pracuje	bezpośrednio	ze	sprawcami	przemocy.	Wcześniej	tj.	w	latach

2015-2017	 sesje	 ze	 sprawcami	 były	 prowadzone	 przez	 VSM	 w	 ramach	 współpracy	 z	 innymi	 organizacji

pozarządowymi	 specjalizującymi	 się	 w	 reintegracji	 społecznej	 więźniów.	 Sesje	 poprowadziła	 Krista	 Tabone,

pracownik	 VSM	 i	 koncentrowały	 się	 one	 głównie	 na	 rozwijaniu	 empatii	 i	 przyjmowaniu	 odpowiedzialności	 jako

strategii	zapobiegania	przemocy.	

Obecnie	na	Malcie	usługi	dla	sprawców	przemocy	realizowane	są	przez	następujące	organizacje:	

a)	Fundacja	RISe	-	program	dla	więźniów	

b)	Usługi	wsparcia	w	okresie	zwolnienia	warunkowego	

c)	Mid	Dlam	Ghad	Dawl	-	organizacja	pozarządowa	świadcząca	usługi	wsparcia	więźniom	i	ich	rodzinom	

d)	Program	skierowany	do	więźniów	-	usługa	polegająca	na	przechodzeniu	osadzonych	z	więzienia	do	bezpiecznego

środowiska	rehabilitacyjnego.	

		

Wsparcie	ofiarom	przemocy	na	Malcie	jest	udzielane	przez	terapeutów,	którzy	posiadają	odpowiednie	kwalifikacje	tj.

tytuł	 magistra	 w	 odpowiedniej	 dziedzinie	 lub	 jest	 w	 trakcie	 zdobywania	 tytułu	 magistra.	 Victim	 Support	 Malta

współpracuje	 zarówno	 z	 wykwalifikowanymi	 specjalistami,	 jak	 i	 studentami.	 Zakres	 doradztwa	 indywidualnego

zależy	 od	 osoby	 otrzymującej	wsparcie	 i	ma	 za	 zadanie	wsparcie	 klienta	 bez	względu	 na	 to,	 czy	 decyduje	 się	 on

zgłosić	 sprawę	 na	 policji	 i	 podjąć	 działania	 przeciwko	 sprawcy.	 Celem	 programów	 dla	 ofiar	 przemocy	 domowej

realizowanych	 przez	 VSM	 jest	 zwiększenie	 pewności	 siebie,	 planowanie	 bezpieczeństwa,	 zmniejszenie	 uczucia

strachu,	 lęku,	 złości,	 bezradności	 oraz	 ograniczenie	 symptomów	PTSD.	VSM	udziela	 również	 porad	 prawnych.	W

VSM	oferowane	jest	10	bezpłatnych	sesji	dla	wszystkich	klientów.	Nie	jest	zalecane	doradztwo	trwające	częściej	niż

raz	w	tygodniu,	ponieważ	taki	system	pracy	utrudnia	refleksję	i	analizowanie	pracy	wykonanej	podczas	tej	sesji.	Jeśli

klient	czuje	potrzebę	większej	częstotliwości	spotkań	i	zwiększenia	ilości	sesji,	VSM	zwraca	się	do	uczestnika	kursu	o

przekazanie	darowizny	w	wysokości	5	EUR	za	sesję.	Czasami,	gdy	klienci	dłuższego	uczestnictwa	w	programie,	ale

nie	 stać	 ich	na	opłacenie	darowizny,	usługi	mogą	być	oferowane	bezpłatnie.	Klienci	mogą	ponownie	ubiegać	 się	o

ponowne	wsparcie	po	trzech	miesiącach.	W	VSM	terapia	jest	zawsze	wyborem	klienta,	w	przeciwnym	razie	przynosi

zazwyczaj	 efekt	 przeciwny	 do	 zamierzonego.	 Klient	 nie	 ma	 obowiązku	 udziału	 we	 wszystkich	 sesjach

organizowanych	przez	VSM.	Decyduje	o	tym	sam	klient.	Czasami	klienci	informują,	że	chcieliby	przerwać	program.

W	takim	przypadku	VSM	może	zaoferować	miejsce	dla	innej	osoby.	Tego	typu	informacje	są	zawsze	przedstawiane
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klientom	podczas	 pierwszego	 spotkania.	Rolą	 terapeuty	 jest	 uczynienie	 go	 zbędnym,	 a	 nie	wspieranie	 zależności.

Fundacja	VSM	wyznaję	zasadę	„Pomagać	 ludziom	tylko	na	 tyle,	 ile	oni	sami	chcą	sobie	pomóc”.	VSM	prowadzi

zwykle	terapie	ustrukturyzowane	lub	częściowo	ustrukturyzowane.	Treść	tematów	poruszanych	w	trakcie	programu

w	dużym	stopniu	zależy	od	prowadzącego.	Jeśli	prowadzący	jest	wykwalifikowanym	terapeutą,	cała	praca	w	grupie

opiera	 się	 na	 solidnych	 ramach	 terapeutycznych,	 a	 udział	 w	 grupie	 będzie	 nadal	 traktowany	 jako	 oczyszczające

doświadczenie,	wspierane	przez	inne	osoby	znajdujące	się	w	podobnej	sytuacji	życiowej,	zachęcającej	uczestników

do	zaangażowania	się	na	rzecz	budowania	bezpiecznej	przestrzeń,	w	której	mogą	dzielić	się	swoimi	historiami	bez

bycia	osądzanym	i	wyalienowanym.	Tematyka	terapii	prowadzonych	przez	VSM	jest	zawsze	różnorodna,	o	ile	temat

jest	 ustalony	 na	 cały	 czas	 trwania	 sesji	 lub	 na	 poszczególne	 sesje.	 Czasami	 mogą	 wystąpić	 trudności	 w

funkcjonowaniu	grupy,	zwłaszcza	gdy	tylko	kilka	osób	jest	aktywnych,	a	pozostałe	są	bardzo	wycofane	i	nieśmiałe.

Sprowadza	się	to	do	umiejętności	terapeuty	do	zarządzania	dynamiką	grupy,	tak	aby	dać	przestrzeń	do	wyrażania	się

nieśmiałym	 uczestników.	 Praca	 nad	 przemocą	 w	 rodzinie	 nie	 oznacza	 pracę	 tylko	 nad	 przemocą,	 ale	 w	 różnym

stopniu	nad	kwestiami	społecznymi	z	nią	związanymi.	W	ramach	terapii	poruszane	są	problemy	relacji	społecznych

z	 jakimi	 borykają	 się	 uczestnicy,	 co	 wspiera	 grupę	 w	 rozwijaniu	 relacji	 i	 co	 w	 rezultacie	 pozwala	 otwarcie

rozmawiać	 o	 swoich	 losach,	 nie	 tylko	 z	 perspektywy	 osobistej,	 ale	 także	 społecznej.	 Przemoc	 prowadzi	 do

niszczenia	 kompetencji	 społecznych,	 umiejętności	 dobrego	 rodzicielstwa	 i	 radzenia	 sobie	 z	 emocjami.	 Udział	 w

grupie	 terapeutycznej	 może	 zwiększać	 świadomość	 i	 pomagać	 w	 rozwiązywaniu	 wszystkich	 problemów,	 które

pojawiają	 się	 w	 wyniku	 występowania	 przemocy	 domowej,	 a	 korzyści	 płynące	 z	 terapii	 grupowej	 znacznie

wychodzą	poza	bezpośredni	zakres	samej	oddziaływania	samej	przemocy.	

		

Terapia	rodzinna	stosowana	w	przypadku	przemocy	domowej	na	Malcie	

		

Terapia	rodzinna	prowadzona	jest	przez	fundację	SOAR	oraz	HBTS	(część	Agencji	Appogg).	W	roku	2020,	VSM

nie	 prowadziła	 terapię	 par	 dla	 klientów,	 którzy	 doświadczyli	 przemocy	 domowej.	 Czas	 pomiędzy	 zgłoszeniem

przemocy	a	rozpoczęciem	terapii	zależy	od	wewnętrznych	procedur	organizacji,	zasobów,	ilości	osób	oczekujących.

Niektóre	organizacje	rządowe	na	Malcie,	takie	jak	Appogg,	mają	długie	listy	osób	oczekujących,	więc	wiele	zależy

to	 od	 organizacji	 pozarządowych	 świadczących	 podobne	 usługi.	 Fundacja	 SOAR	 oferuje	 wsparcie	 dla	 ofiar

przemocy	będących	w	separacji,	więc	wówczas	gdy	większość	klientów	zgłosiła	 formalnie	sytuację	przemocy	 lub

zerwała	 relacje	 ze	 sprawcą	 przemocy.	 Niektóre	 ofiary	 przemocy,	 pomimo,	 że	 od	 wielu	 miesięcy	 lub	 lat	 nie
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doświadczają	bezpośrednio	aktów	przemocy,	nadal	potrzebują	wsparcia	ze	względu	na	długotrwałe	skutki	przemocy

domowej.	Terapia	rodzinna	na	ogół	nie	jest	obowiązkowa,	chyba	że	została	nakazana	przez	sąd.	

Tak	 jak	wspomniano	wyżej	w	2020	 r.,	VSM	nie	prowadziło	 terapii	 rodzinnych	 terapii	grupowych.	Są	one	obecnie

oferowane	przez	inną	organizację	pozarządową	–	fundację	SOAR,	która	organizuje	 je	w	zależności	od	dostępności

środków	finansowych.	Zwykle	odbywa	się	ono	w	ramach	projektów.	SOAR	stawia	na	terapię	przez	sztukę	w	formie

zajęć	teatralnych	i	zajęć	ogólnoplastycznych	w	grupach	liczących	od	4	do	8	osób.	Program	ma	długość	od	10	do	12

sesji.	 Terapia	 w	 SOAR	 jest	 prowadzona	 przez	 zespół	 6	 wolontariuszy,	 którzy	 wspierają	 grupę	 i	 zapewniają

dodatkowe	 wsparcie	 logistyczne	 i	 emocjonalne	 poszczególnym	 członkom	 grupy.	 Głównym	 celem	 terapii	 jest

zapewnienie	ofiarom	bezpiecznego	miejsca,	wypełnienie	luki	w	samotności,	przygotowanie	do	nowych	wyzwań	oraz

zorganizowanie	miejsca	do	dzielenia	się	i	wzajemnego	wspierania	uczestników	spotkań.	Spotkania	stanowią	również

rodzaj	punktu	wymiany	informacji	i	„tablicy	ogłoszeń”	o	ofertach	pracy	lub	szkoleniach	dostępnych	dla	ofiar.	SOAR

zapewnia	też	zajęcia	rękodzielnicze.	Chociaż	po	części	nie	są	to	działania	bezpośrednio	związane	z	terapią,	to	jednak

sprzyjają	 tworzeniu	 więzi	 i	 stanowią	 terapeutyczny	 punkt	 wyjścia	 do	 określenia	 indywidualnych	 potencjału

uczestniczek,	wyrażania	siebie	i	zwiększenia	świadomości	ich	sytuacji	życiowej.	

		

Podpisanie	umowy	z	klientem	w	ramach	terapii	grupowej	

		

Podpisanie	 umowy	 grupowej	 jest	 uzależnione	 od	 protokołów	 postępowania	 obowiązujących	 w	 danej	 organizacji.

Zwykle	przed	utworzeniem	grupy,	 osoby	 zainteresowane	udziałem	 są	poddawane	procesowi	wstępnej	weryfikacji.

Korzystanie	 z	 tego	 procesu	 oceny	 pomoże	 zidentyfikować	 osoby,	 które	 są	 gotowe	 do	 zaangażowania	 się	 i

przestrzegania	 zasad	 grupy.	 Założenia	 pracy	 w	 grupie	 biorą	 pod	 uwagę	 kilka	 kwestii.	 Priorytetem	 jest	 poufność.

Ofiara	przemocy	będąc	częścią	grupy	musi	z	konieczności	dzielić	się	informacjami	np.	danymi	osobowymi.	Grupa

jako	całość	musi	być	w	stanie	zachować	tajemnicę	na	temat	tego,	co	zostanie	powiedziane	w	grupie.	Ponieważ	Malta

jest	małą	wyspą,	 gdzie	 „każdy	zna	każdego”	 zachowanie	wysokich	 standardów	poziomu	poufności	 jest	 kluczowe.

Poufność	ma	 ogromne	 znaczenie	 i	 jeśli	 nie	 zostanie	 podpisana,	 to	 zostaje	 zawarta	w	 formie	 przynajmniej	 ustnej.

Terapię	 indywidualną	zwykle	VSM	od	 rozmowy	wstępnej	podczas	której	 terapeuci	 z	 reguły	wymagają	podpisania

kontraktu,	ale	wiele	zależy	też	od	specyfiki	o	sposobu	pracy	organizacji.	W	SOAR	uczestnicy	podpisują	z	terapeutą

umowę	 o	 zachowaniu	 poufności,	 ale	 każdy	 terapeuta	 zawiera	 również	 indywidualną	 umowę	 z	 każdym	 klientem.

Dodatkowo	 uczestnicy	 są	 również	 proszeni	 o	 udzielenie	 zgody	 na	 posługiwanie	 się	wizerunkiem,	 które	 obejmuje
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wykonywanie	zdjęć	oraz	ich	publikację.	

Podejmowanie	działań	wobec	uczestnika	kursu,	który	nie	wywiązał	się	z	warunków	kontraktu	jest	zwykle	ustalane

na	początku	programu.	Zależy	 to	 również	od	 tego,	 czy	 jest	 to	 grupa	otwarta	 czy	 zamknięta.	 Jeśli	 klient	 przeoczy

udział	w	dwóch	sesjach,	a	VSM	nie	otrzyma	wcześniejszej	informacji	na	ten	temat,	klient	zostaje	usunięty	z	udziału

w	programie	za	pośrednictwem	wiadomości	e-mailowej	lub	telefonicznej.	Klient	może	ponownie	złożyć	wniosek	o

ponowny	 dostęp	 do	 usług	VSM	 po	 upływie	 trzech	miesięcy.	W	 ramach	 usługi	 SPOT,	VSM	wykorzystuje	 plany

terapii	 oraz	 rolę	 SLO	 (oficera	 łącznikowego	 ds.	 samobójstw).	 Jeśli	 klient	 przestanie	 uczęszczać	 na	 terapie	 lub

postępuje	 niezgodnie	 z	 planem	 terapii,	 VSM	 zastrzega	 sobie	 również	 prawo	 do	 zakończenia	 jego	 wsparcia.	 W

przypadku,	gdy	klient	stanie	się	agresywny,	po	wcześniejszym	ostrzeżeniu,	VSM	wygasza	świadczenie	usługi.	Jeśli

uczestnicy	nie	pojawią	się	na	spotkaniach,	personel	kontaktuje	się	z	nimi,	dzwoniąc	 lub	oferując	wsparcie.	SOAR

nie	karze	osób,	które	nie	chcą	uczestniczyć	w	prowadzonych	przez	nich	terapiach	grupowych.	Zgodnie	z	przyjętymi

zasadami	SOAR	uruchamia	usługi	wsparcia,	jeśli	uda	się	zabrać	grupę	10	uczestników.	Z	góry	zakłada	się,	że	dwie

osoby	zrezygnują	z	udziału	i	nie	pojawią	się	nawet	na	pierwszej	sesji.	SOAR	zapewnia	holistyczną	formę	wsparcia

ofiarom	 uczestniczącym	 w	 zajęciach	 psychologicznych	 i	 psychoterapeutycznych	 związanych	 z	 problemem

przemocy,	 wykorzystując	 różnorodne	 praktyki,	 takie	 jak	 wsparcie	 społeczne	 i	 edukacyjne	 (pomoc	 w	 czytaniu	 i

pisaniu),	wsparcie	psychiatryczne,	mentoring	rówieśniczy	i	terapia	grupowa.	SOAR	znalazł	finansowanie	zewnętrze

dla	 niektórych	usługobiorców	zwłaszcza	w	 zakresie	 dla	 specjalistycznej	 terapii	 oferowanej	 przez	 firmy	prywatne.

Dzięki	tym	szkoleniom	pracownicy	podnoszą	swoją	wiedzę	na	temat	postaw	i	praktyk	wsparcia	ofiary	przemocy.	Jak

wynika	z	 raportu	z	2018	r.,	przez	cały	rok	prowadzone	są	warsztaty	 lub	szkolenia	dla	osób	z	 różnych	sektorów,	a

także	 samych	 ofiar	 przemocy	 domowej.	 Przykładowa	 tematyka	 szkoleń	 obejmuje	 terapię	 grupową	 -	 przerwanie

cyklu	przemocy	-	osoby	z	niepełnosprawnością,	przemoc	w	rodzinie	a	wyzwania,	przed	którymi	stoją	różne	osoby

niepełnosprawne.	

		

Programy	dla	sprawców

	

Skierowania	 do	 DAIP	 (Program	 Interwencji	 Przemocy	 Domowej)	 mogą	 być	 skierowaniami	 spontanicznymi	 i

nieformalnymi	 (np.	 psychologa,	 psychoterapeuty,	 lekarza)	 lub	 formalnymi	 (nakaz	 sądowy,	 nakaz	 terapii,	 kurator

sądowy).	 Skierowania	 spontaniczne	 muszą	 pochodzić	 bezpośrednio	 od	 klienta.	 Potencjalni	 użytkownicy	 usług

wsparcia	ofiar	przemocy	–	sprawcy	przemocy	są	zobowiązani	do	zaprzestania	stosowania	przemocy	i	zobowiązują
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się	 do	 zmiany	 zachowań.	 Podczas	 pierwszego	 kontaktu	 uczestnik	 konsultuje	 się	 z	 jednostką	 policji	 ds.	 przemocy

domowej	 (DVU).	Ofiara	 stanowi	 niezbędne	 źródło	 uzyskiwania	 informacji	 zwrotnej	 o	 sprawcy	 przemocy	Celem

spotkania	jest	weryfikacja	czy	kobieta	jest	zarejestrowana	w	systemie	oraz	określenie	bezpieczeństwa	jej	oraz	dzieci.

Usługa	 rozpoczyna	 się	 indywidualnymi	 sesjami	 dla	 sprawcy	 w	 celu	 zebrania	 1)	 informacji	 osobowych	 i

demograficznych,	2)	powodów	skierowania	i	oczekiwań	klienta,	3)	form	przemocy	w	związku	–	w	tym	określenia

systemu	 przekonań,	 zachowań	 i	 działań,	 4)	 przemocy	 wobec	 innych	 osób	 i	 wszelkich	 innych	 form	 działalności

niezgodnej	 z	 prawem	mającej	miejsce	w	przeszłości,	 5)	 szczegółów	dotyczących	 zatrudnienia	 i	wykształcenia,	 6)

rodziny	 pochodzenia	 -	 dynamiki,	 form	 przemocy	 w	 rodzinie	 pochodzenia.	 Na	 tej	 podstawie	 członkowie	 zespołu

określają	 czy	 wymagana	 jest	 ewaluacja	 psychologiczna.	 Przeprowadzona	 ewaluacja	 może	 zawierać	 zalecenia

łączenia	 psychoterapii	 z	 innym	 programem.	 Skierowania	 do	 lekarza	 psychiatry	 są	 również	 dokonywane	 według

uznania	personelu	oddziału.	

Po	 tej	 przeprowadzeniu	 ewaluacji	 klienci	 rozpoczynają	 program	 terapii	 grupowej.	 Grupy	 prowadzone	 są	 przez

facilitatorów,	mężczyzn	lub	kobiet,	z	doświadczeniem	w	dziedzinie	psychologii,	psychoterapii,	terapii	systemowej,

pracy	socjalnej.	W	przypadku	stwierdzenia,	że	terapia	grupowa	byłaby	niebezpieczna,	klienci	spotykają	się	tylko	na

sesjach	 indywidualnych.	 Jeśli	 klient	może	 bezpiecznie	 pracować	w	 grupie,	 tj.	 nie	 jest	 niebezpieczny	 dla	 swojego

partnera,	 uruchamiana	 jest	 terapia	w	grupie	od	6	do	10	osób.	W	 ramach	programu	prowadzona	 jest	 również	 jego

ewaluacja	 oraz	 oddziaływanie	 programu	 na	 sprawców	 przemocy	w	 formie	 samooceny	 na	 temat	 radzeniu	 sobie	 z

agresywnymi	 zachowaniami.	 Klienci	 wypełniają	 dzienniki	 tygodniowe,	 które	 pozwalają	 śledzić	 postępy	 w

programie.	Uczestnicy	otrzymują	ankietę,	którą	wypełniają	na	początku	programu,	a	następnie	ponownie	w	połowie

i	na	końcu	programu.	Treść	programu	opiera	 się	głównie	na	 zrozumieniu	 roli	 kobiet	w	 społeczeństwie	 i	 systemie

przekonań	panujących	wśród	mężczyzn	w	społeczeństwie	patriarchalnym.	Zajęcia	trwają	około	28	tygodni,	a	sesje

odbywają	się	co	tydzień.	Każda	sesja	trwa	około	3	godzin.	Model	pracy	w	grupie	jest	modelem	psychospołecznym,

opartym	 głównie	 na	 ukierunkowaniu	 na	 rozumienie	 i	 analizę	 patriarchalnych	 systemów	 wartości.	 Omawiane	 są

również	przypadki	przemocy	wychodzące	poza	formę	przemocy	domowej.	W	trakcie	pracy	w	grupie	brane	są	pod

uwagę	 indywidualne	 historie	 osób.	 Terapeuta	 wykonuje	 dużo	 pracy	 w	 zakresie	 budowania	 relacji	 z	 dziećmi

(pierwotna	 i	wtórna	wiktymizacja	dzieci	związana	z	przeżywaniem	doświadczenia	 lub	bycia	świadkiem	przemocy

domowej),	rodzicielstwem,	obecnością	w	życiu	dzieci.
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8.	USŁUGI	WSPARCIA	NA	RZECZ	OFIAR	PRZEMOCY	SEKSUALNEJ	NA	MALCIE	

Za	 egzekwowanie	 wsparcia	 na	 rzecz	 ofiar	 przemocy	 seksualnej	 na	 Malcie	 odpowiada	 policja	 obyczajowa	 (Vice

squad)	 tzn.	 wyspecjalizowana	 jednostka	 policji,	 która	 prowadzi	 dochodzenia	 w	 sprawach	 przestępstw	 na	 tle

seksualnym.	Zgodnie	z	przyjętą	praktyką,	gdy	policja	otrzymuje	zgłoszenie	o	przemocy	seksualnej,	dyżurujący	oficer

tej	jednostki	towarzyszy	ofierze	w	badaniach	lekarskich.	Badania	te	zwykle	odbywają	się	w	szpitalu	Mater	Dei,	który

jest	głównym	szpitalem	państwowym	na	Malcie	 lub	w	 innych	 	państwowych	ośrodkach	ochrony	zdrowia.	Władze

medyczne	 i	 policja	 w	 pełni	 współpracują	 w	 zakresie	 pomocy	 na	 rzecz	 ofiar	 przemocy	 seksualnej.	 Procedura

ustanawiania	 łańcucha	 dowodowego	 polega	 na	 tym,	 że	 lekarz,	 który	 bada	 ofiarę,	 przekazuje	 wszystkie	 dowody

biegły	wyznaczonemu	przez	sąd	w	celu	przeprowadzenia	analiz	na	potrzeby	sprawy	sądowej.	Dowody	w	sprawie	są

przekazywane	do	sądu	w	tym	samym	dniu,	w	którym	przeprowadzono	badania	lekarskie,	co	minimalizuje	możliwość

ich	zniszczenia	lub	uszkodzenia.	Policjanci	zajmujący	się	sprawami	przemocy	seksualnej	nie	są	formalnie	szkoleni	w

tym	 zakresie,	 ale	 działają	 we	 właściwy	 sposób	 ze	 względu	 na	 wcześniej	 nabyte	 doświadczenie	 zawodowe.	 Po

złożeniu	raportu	przez	policję,	informowany	jest	sędzia,	który	z	kolei	wyznacza	biegłych.	Biegli	to	zazwyczaj	lekarze

ginekolodzy	 pełniący	 dyżur	 w	 szpitalu,	 lekarz	 medycyny	 sądowej.	 Specjalistyczne	 badania	 kryminalistyczne

odbywają	się	na	oddziale	położniczym	szpitala	Mater	Dei	w	specjalnie	wyznaczonym	do	tego	pomieszczeniu.	Biegli

wraz	z	oficerami	policji	przesłuchują	ofiarą	w	tym	samym	pomieszczeniu.	Na	podstawie	od	decyzji	podjętej	przez

biegłego	sądowego	dowody	są	analizowane	w	prywatnym	laboratorium	lub	w	Malta	National	Laboratory.	W	latach

2008	i	2009	odnotowano	odpowiednio	23	i	25	przypadków	napaści	seksualnej.	Materiał	dowodowy	został	zebrany	w

szpitalu	Mater	Dei.	Dyżurny	 lekarz	 specjalista-ginekolog,	 przeprowadza	badania	 i	wykonuje	wszystkie	wymagane

testy.	Po	wizycie	w	ambulatorium	ofiarę	bada	ponownie	inny	lekarz.	Badania	opracowane	przez	VSM	wskazują,	że

lekarze	nie	pomagają	później	ofiarom,	a	większość	niechętnie	przygotowuje	raporty	medyczne,	które	jak	uważają	są

„marnowanie	czasu”.	Lekarz	specjalista	ze	szpitala	Mater	Dei,	jest	dostępny	24	godziny	na	dobę	i	w	czasie	dyżuru

przeprowadza	badania,	które	później	służą	jako	dowody	w	sprawach	w	przemocy	seksualnej.	Wsparcie	o	charakterze

socjalnym	 i	psychologicznym	zapewnia	 zespół	opieki	 społecznej	w	Szpitalu	Mater	Dei,	 jednak	 ten	 zespół	nie	 jest

dostępny	przez	całą	dobę.	Kieruje	on	osoby	wymagające	wsparcia	do	 instytucji	 takich	 jak	Aġenzija	Appogg,	która

świadczy	specjalistyczne	usługi	pomocy	psychologicznej.	Podobne	usługi	mogą	być	świadczone	również	min.	przez

Victims	 Support	 Malta	 w	 celu	 zapewnienia	 dalszego	 wsparcia	 ofiar.	 Na	 Malcie	 Istnieje	 kila	 organizacji

pozarządowych	wyspecjalizowanych	w	wsparciu	i	pomocy	ofiarom	przemocy	seksualnej.	Należą	do	nich:
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1)	VSM	

2)	Fundacja	Three	Cities,	która	wspiera	rozwój	społeczeństwa	obywatelskiego.	Jest	zaangażowana	w	rzecznictwo,

edukację	i	szkolenia	dla	grup	zmarginalizowanych	i	osób	zamieszkałych	region	Cottonera.	

3)	 Fundacja	 St	 Jeanne	Antide	 (SJAF),	 która	 jest	 organizacją	 pozarządową	 utworzoną	 przez	Maltańską	 Prowincję

Sióstr	Miłosierdzia.	

Fundacja	 Three	 Cities	 działa	 w	 obszarze	 	 usług	 psychospołecznych	 i	 praktycznej	 pomocy.	 Posiada	 ona

sformalizowane	protokoły	świadczenia	usług	na	rzecz	ofiar	przemocy	seksualnej	w	następujących	obszarach:	

-	udostępnienia	katalogu	organizacji	zajmujących	się	ofiarami	przemocy	seksualnej	oraz	usługami	jakie	świadczą	na

ich	rzecz;	

-	koordynowania	usług	psychospołecznych	i	praktycznego	wsparcia;	

-	 świadczenia	 usługi	 poradnictwa,	 planowania	 bezpieczeństwa	 i	 udzielania	 pomocy	 w	 przypadku	 wystąpienia

wtórnej	wiktymizacji;	

	 -	 realizacji	 programów	 i	 szkolenia	 uwrażliwiających	 na	 tematykę	 przemocy	 seksualnej	 skierowanych	 do

pracowników	zainteresowanych	instytucji.	

Personel	Fundacji	przechodzi	Three	Cities	okresowe	 szkolenie	w	zakresie	pomocy	kobietom,	które	doświadczyły

przemocy	seksualnej.	Prowadzone	 są	 również	 szkolenia	uwrażliwiające,	 a	personel	 jest	monitorowany	pod	kątem

odpowiedniego	postępowania	ze	wszystkimi	kategoriami	ofiar.	Fundacja	dysponuje	sprawdzonymi	metodami	pracy

z	ofiarami,	które	są	dostosowane	do	różnych	typów	i	kategorii	społecznych.	Mediacja	i	rzecznictwo	są	dostępne	dla

wszystkich,	zwłaszcza	osób	nieletnich,	kobiet	 	bezdomnych	oraz	kobiet	utrzymujących	się	z	prostytucji.	Fundacja

świadczy	 też	 tłumaczenia,	 z	 tym,	 że	 są	 dostępne,	 lecz	 ograniczone	 do	 najczęściej	 używanych	 języków.	 Fundacja

realizuje	też	kampanie	społeczne	skierowane	do	przedstawicieli	kościoła	i	społeczności	lokalnych,	ale	też	do	służb

medycznych	 i	 policji.	W	 ramach	 podejścia	 holistycznego,	 szkolenia	 profilaktyczne	 i	 poradnictwo	 jest	 oferowane

wszystkim	ofiarom,	przy	czym	skupia	się	głównie	na	nastoletnich	mężczyznach.	Pomimo,	iż	40%	członków	zarządu

nie	 jest	 ekspertami	 w	 dziedzinie	 przemocy,	 to	 przeszli	 oni	 profesjonalne	 szkolenie,	 które	 jest	 weryfikowane	 i

aktualizowane	dwa	razy	w	roku.	Prowadzone	są	 również	oceny	kwartalne	pracowników,	w	 tym	dwa	razy	w	roku

oceny	 członków	 zarządu.	 Jakość	 świadczenia	 usług	 jest	 oceniana	 na	 podstawie	 analizy	 raportów	 tygodniowych	 i

miesięcznych,	 informacji	 pozyskiwanych	 od	 ofiar,	 miesięcznych	 ocen	 pracy	 personelu,	 nieformalnie	 i	 formalnie

zbieranych	 informacji	 zwrotnych.	 Z	 poczynionych	 obserwacji	 wynika,	 że	 ankiety	 pisemne	 od	 ofiar	 przemocy

seksualnej	 są	 przekazane	do	Fundacji	w	bardzo	małej	 liczbie	 i	ma	 to	 głównie	 związek	 z	 analfabetyzmem	 	wielu
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klientów.	 	 Biorąc	 pod	 uwagę	 konieczność	 zachowania	 prywatności,	 ogólną	 skłonność	 ofiar	 do	 złego	 postrzegania

samych	 siebie	 (wiele	 ofiar	 nie	 może	 swobodnie	 komentować	 jakości	 usług	 organów	 publicznych,	 ze	 względu	 na

najczęściej	ich	złą	jakość,	wrogie	nastawienie	policji	lub	innych	służb)	proces	zachowania	poufności	w	dokumentacji

jest	bardzo	skomplikowany	i	czasochłonny.	Nie	mniej	jednak	z	zasady	pracownicy	Fundacji	pracują	w	ten	sposób,	aby

gromadzić	 te	 dane	 i	 uzyskiwać	 	 informację	 zwrotną	 od	 ofiar.	 Fundacja	 stara	 się	 oferować	 swoje	 usługi	 w	 jak

najszerszym	 zakresie,	 jednak	 ograniczona	 liczba	 pracowników	 oznacza,	 że	 personel	 dyżurujący	 nie	 jest	 dostępny

przez	cały	czas.	Noce	w	ciągu	tygodnia	pracy	są	trudnym	okresem,	w	trakcie	którego	niełatwo	znaleźć	wyszkolonych

personel.	Minimalny	czas	oczekiwania	na	wsparcie	dla	ofiar	wynosi	obecnie	45	minut,	 a	planowane	 jest	 skrócenie

tego	czasu	do	30	minut.	

Fundacja	zapewnia	ofierze	wsparcie	psychologiczne	i	indywidualne	podejście.	Przeprowadzana	jest	ocena:	

-	Ryzyka	samookaleczenia;	

-	Objawów	zespołu	stresu	pourazowego	(PTSD),	depresji,	lęku,	niskiej	samooceny;	

-	Potrzeby	zapewnienia	schronienia	 lub	bezpiecznego	miejsca	zamieszkania,	opieki	nad	dziećmi	 lub	zaangażowanie

służb	społecznych.	

Na	Malcie	 nie	 istnieją	 żadne	 wielosektorowe	 i	 między-instytucjonalne	mechanizmy	 świadczenia	 usług	 w	 zakresie

pomocy	ofiarom	przemocy	 seksualnej,	w	 tym	zwłaszcza	wypracowane	mechanizmy	postępowania	 z	 ofiarami.	Wg.

badań	 średni	 czas	 oczekiwania	 na	 przyjęcie	 zgłoszenia	 na	 komisariacie	 policji	 waha	 się	 od	 30	minut	 do	 ponad	 2

godzin.	 Usługi	 kryminalistyczne	 są	 dostępne	 tylko	 na	 poziomie	 krajowym,	 a	 czas	 oczekiwania	 na	 ich	 wykonanie

waha	 się	 w	 przedziale	 od	 3	 do	 24	 godzin.	 Usługi	 medyczne	 są	 powszechne	 dostępne	 w	 szpitalach	 i	 klinikach

świadczonych	przez		lekarzy	internistów,	jednak	ich	możliwości	wsparcia,	gotowość	do	przyjęcia	i	godziny	otwarcia

są	często	ograniczone.	Usługi	psychospołeczne	 i	warsztaty	 są	oferowane	na	poziomie	krajowym	za	pośrednictwem

Agencji	Appogg	lub	organizacji	pozarządowych	funkcjonujących	na	poziomie	lokalnym.	Czas	oczekiwania	na	usługi

oferowane	przez	instytucje	rządkowe	może	wynosić	nawet	do	kilku	miesięcy,	głównie	ze	względu	na	fakt,	że	istnieje

duża	kolejka	osób	oczekujących.	Usługi	 świadczone	przez	organizacje	pozarządowe	mają	 zwykle	 znacznie	krótszy

czas	 oczekiwania,	 na	 przykład	 w	 Fundacji	 Three	 Cities	 wynosi	 on	 ok.	 45-60	 minut,	 	 jednak	 zależy	 to	 przede

wszystkim	od	dostępności	personelu	lub	wolontariuszy.	

Usługi	 wsparcie	 dla	 ofiar	 świadczone	 są	 również	 przez	 lokalne	 kościoły	 katolickie.	 W	 tych	 przypadkach	 czas

oczekiwania	na	pomoc	 jest	 różny.	Z	oczywistych	powodów,	długi	czas	oczekiwania	na	wsparcie	 sprzyja	powtórnej

wiktymizacji	ofiary	i		dodatkowo	potęguję	traumę.	Przeprowadzone	badania	wykazały,	zauważalny	brak	koordynacji	i
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wymiany	informacji	między	poszczególnymi	podmiotami	i	instytucjami.	Wiele	z	nich	działa	„ad	hoc”,	nie	jest	do

tego	 przygotowana	 oraz	 nie	 ma	 odpowiednio	 przygotowanej	 struktury.	 Koordynacja	 współpracy	 pomiędzy

odpowiednimi	formami	wsparcia	wydaje	się	być		stworzona	na	zasadzie	„ad	hoc”	i	zależy	tylko	od	poszczególnych

osób,	a	nie	od	formy	funkcjonowania	danej	organizacji.	Między	policją	a	służbami	szpitalnymi	brak	mechanizmów

powiązania	 i	 przekazywanie	 usług	 i	 form	 wsparcia	 oferowanymi	 przez	 różne	 organizacje.	 Dotyczy	 to	 również

organizacji	 pozarządowych.	 W	 przypadku	 Three	 Cities	 Foundation,	 kierowanie	 do	 innych	 podmiotów	 i	 usług

medycznych	zależy	od	stopnia	znajomości	danej	osoby.	Zaletą	wsparcia	na	rzecz	ofiar	przestępstw	seksualnych	na

Malcie	 stanowi	 jej	 bliskość.	 Niewielki	 rozmiar	 wyspy	 pomaga	 w	 skuteczności	 funkcjonowania	 takich

mechanizmów,	a	działania	 typu	„ad	hoc”,	ułatwiają	 również	 także	zakres	 relacji	między	osobami.	Wadą	systemu

jest	brak	mechanizmu	koordynacji.	Inne	problemy	to	brak	komunikacji	z	ofiarą	oraz	powtarzająca	się	i	konieczność

wielokrotnego	relacjonowania	 incydentów.	 	Ofiary	nie	zawsze	mają	możliwość	skorzystania	z	usług	specjalistów

płci	 żeńskiej	 lub	 męskiej	 podczas	 wykonywania	 działań	 o	 charakterze	 kryminalistycznym	 lub	 medycznym.

Uczestnicy	stwierdzili,	że	mieli	do	czynienia	z	dostępnym	personelem.	Ofiar	przemocy	seksualnej	nie	otrzymują

dodatkowych	środków	antykoncepcji	ani	nie	uzyskują	informacji	o	ich	dostępności.	Ofiary,	które	miały	kontakt	z

pracownikami	 socjalnymi,	 same	 podjęły	 decyzję	 o	 ujawnieniu	 informacji	 o	 swoich	 traumatycznych

doświadczeniach.	 Kobiety,	 które	 doświadczyły	 przemocy	 seksualnej,	 nie	 ufają	 policji,	 gdyż	 spotykały	 się	 z

prymitywnymi	 żartami,	 dyskryminacją,	 dużymi	 opóźnieniami	 i	 zaniedbaniami	 ze	 strony	 funkcjonariuszy.

Posterunki	 są	 często	 nieobsadzone	w	 związku	 z	 tym	 czas	 reakcji	 na	 zgłoszenie	 napaści	 jest	wolny,	 a	 raporty	 o

przemocy	na	tle	seksualnym	często	pozostają	bez	odpowiedzi.		Kobiety,	które	doświadczyły	napaści	seksualnej	nie

mają	 też	 zaufania	 do	 sądów.	 Komunikacja	 z	 ofiarami	 bywa	 szczątkowa,	 a	 ci	 muszą	 wykazać	 się	 wyjątkową

wytrwałością,	 w	 przeciwnym	 razie	 nie	 zostaną	 poinformowani	 o	 wszczęciu	 śledztwa,	 decyzjach	 o	 zwolnieniu

agresora	lub	oskarżeniu	go.	Często	ofiary	szukają	wsparcia	„poza	systemem”	od	organizacji	pozarządowych,	a	jeśli

to	możliwe,	prywatnie	od	lekarza	lub	policjanta.



	38	

9.	MODEL	WSPARCIA	ONLINE	DLA	OFIAR	PRZEMOCY	W	VSM	

		

VSM	 rozpoczęła	 świadczenie	 usług	 online	 od	 12	 marca	 2020	 r.,	 kiedy	 to	 na	 Malcie	 wprowadzono	 środki

ograniczające	kontakty	społeczne	w	związku	z	pandemią	COVID-19.	Wcześniej	VSM	świadczyło	usług	wsparcia

online		za	pośrednictwem	Facebooka,	chatu	i	poczty	elektronicznej	i	miały	one	charakter	informacyjny	lub	służyły

jako	wstępna	 forma	 indywidualnych	konsultacji	dla	ofiar	przemocy	domowej.	Równolegle	 fundacja	VSM	brała

również	 udział	 w	 dwóch	 projektach	 oferujących	 wsparcie	 online:	 „Victim	 Support	 Online”	 i	 „Violet	 Support

Online”.	 Początkowym	 etapem	 uruchomienia	 usług	 online	 było	 zidentyfikowanie	 dostawcy	 usług,	 który

spełniałby	 ważne	 kryteria	 w	 zakresie	 nieodpłatnego	 świadczenia	 usług,	 szyfrowania	 transmisji	 danych	 oraz

posiadania	 certyfikatu	 HIPAA	 (certyfikat	 bezpieczeństwa	 danych	 medycznych).	 VSM	 początkowo	 świadczyła

usługi	 za	 pośrednictwem	platformy	VSee,	 jednak	w	 ciągu	miesiąca	musieli	 zmienić	 dostawcę	 usług,	 ponieważ

platforma	zaczęła	nieoczekiwanie	pobierać	opłaty	dla	nowo	zarejestrowanych	klientów.	VSM	zapewnia	obecnie

sesje	online	za	pośrednictwem	platformy	doxy.me.	Ta	platforma	jest	szyfrowana,	posiada	certyfikat	HIPAA	i	jest

bezpłatna.	Dodatkową	korzyścią	wynikającą	z	korzystania	z	platformy	doxy.me	jest	to,	że	jest	ona	dostępna	przez

zwykłą	przeglądarkę	internetową	zatem	klienci	nie	muszą	pobierać	żadnych	aplikacji,	aby	uzyskać	dostęp	do	sesji.

Głównym	wyzwaniem,	 przed	 którym	 stanęło	VSM	w	momencie	 uruchamiania	 usługi,	 był	 niepokój	 klientów	 i

terapeutów	 przed	 korzystaniem	 z	 Internetu.	 Na	 początku	 wiele	 osób	 nie	 czuło	 się	 dostatecznie	 obeznanych	 z

technologią,	aby	dokonać	tej	zmiany.	Dlatego	przed	włączeniem	nowych	osób	do	świadczenia	usług	online,	VSM

szkoli	m.in.	wszystkich	wolontariuszy	w	zakresie	korzystania	z	platformy,	a	instrukcje	korzystania	z	technologii

są	 wysyłane	 do	 wszystkich	 nowych	 klientów.	 Inny	 problem	 stanowiła	 odpowiednia	 przepustowość	 łącza

internetowego.	Ponieważ	VSM	wdrożyło	usługę	w	ekspresowym	tempie	2	dni	z	tego	powodu	często	zdarzało	się,

że	połączenie	internetowe	w	trybie	zarówno	audio	i	wideo	było	zakłócane.	

Główną	 korzyścią	 realizacji	 usług	 online	 była	 możliwość	 zapewnianie	 trwałego	 wsparcia	 klientom,	 a	 także

łatwość	w	nawiązywaniu	współpracy	 z	 osobami,	 które	 nigdy	wcześniej	 nie	 korzystały	 z	 takiej	 pomocy.	Dzięki

uruchomieniu	usługi	online	VSM	było	również	w	stanie	zaoferować	wsparcie	niektórym	klientom	z	miejsca	ich

pracy	(a	nie		np.	z	domu,	gdzie	przebywała	ze	sprawcą).	Inną	korzyścią,	było	to,	że	udało	się	znacznie	wydłużyć

ilość	 godzin	 świadczenia	 usług.	 Po	wdrożeniu	 zmian	 konsultanci	 pracują	we	własnych	 domach.	 Przed	 zmianą

VSM	współpracowała	 tylko	 z	 dwójką	 terapeutów,	 którzy	 prowadzili	 sesje	w	weekendy,	 a	 obecnie	 zwiększenie

elastyczności	 doprowadziło	 to	 tego,	 że	 zatrudnionych	 jest	 łącznie	 ośmiu	 terapeutów,	 który	 świadczą	 usługi	 w
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czterech	kanałach	wideo	 zwanych	pokojami	 spotkań.	Sesje	 doradcze	 i	 psychoterapeutyczne	 są	 prowadzone	 są	w

formie	spotkań	wideo.	Opracowano	protokół	świadczenia	usług	dla	personelu	świadczącego	usługi	wsparcia	online.

VSM	 zatrudnia	 obecnie	 trzech	 kierowników	 odpowiedzianych	 za	 zarządzanie	 usługą	 oraz	 ośmiu	 specjalistów

zaangażowanych	w	świadczenie	pomocy	terapeutycznej.	Dodatkowo	usługa	wspierania	jest	przez	20	wolontariuszy

(którzy	 nie	 otrzymują	 wynagrodzenia),	 udzielających	 głównie	 wsparcia	 emocjonalnego,	 którzy	 świadczą	 usługi

doradcze	 i	 psychoterapeutyczne	 w	 ramach	 staży	 magisterskich.	 VSM	 świadczy	 usługi	 terapii	 i	 wsparcia

psychologicznego	 i	 emocjonalnego	 online	 wyłącznie	 dla	 osób	 dorosłych.	 Jeżeli	 dzieci	 kontaktują	 się	 z	 VSM,

kierowane	są	do	agencji,	które	mogą	udzielić	im	wsparcia	bez	zgody	rodziców	(np.:	wyspecjalizowana	w	tego	typu

usługach	infolinia	Kellimni.com,	179)	lub	proszone	są	o	uzyskanie	zgody	rodzica	lub	opiekuna	w	celu	omówienia

zakresu	 usług	 wsparcia.	 Jeśli	 VSM	 otrzyma	 zgłoszenie	 dotyczące	 wykorzystywania	 dzieci	 przez	 rodzica	 lub

opiekuna,	formalne	zgłoszenie	jest	składane	na	policji.	

VSM	 nie	 konsultował	 się	 z	 zewnętrznymi	 usługodawcami	 w	 kwestii	 wdrożenia	 usług	 online,	 ale	 od	 początku

znajdował	 się	 w	 stosunkowo	 uprzywilejowanej	 sytuacji,	 ponieważ	 jeden	 z	 pracowników	 przygotował	 pracę

magisterską	 na	 temat	metod	 świadczenia	 doradztwa	 internetowego	 –	 co	w	 znacznym	 stopniu	 pomogło	 określić,

jakie	 kryteria	 powinna	 spełniać	 organizacja,	 aby	 zapewnić	 klientom	 pełne	 bezpieczeństwo	 (certyfikacja	 HIPPA,

szyfrowanie).	 Przeprowadzono	 dodatkowe	 badanie	 źródeł	 wtórnych	w	 oparciu	 o	wewnętrzną	 ekspertyzę	w	 celu

zidentyfikowania	 odpowiednich	 platform.	 Następnie	 VSM	 opracowała	 protokoły	 zarządzania	 personelem,

wolontariuszami	 i	 klientami,	 aby	 upewnić	 się,	 że	 terapeuci	 i	 wolontariusze	 wiedzą,	 jak	 planować	 i	 uzyskiwać

dostęp	do	wszystkich	spotkań.	Koordynacja	grafiku	usług	wymaga	 jednak	dużego,	bieżącego	wsparcia	personelu

zarządzającego.	Warto	 zauważyć,	 że	 biorąc	 pod	 uwagę	 szybkie	wdrażanie	 usług	 online,	 przeprowadzono	 bardzo

niewiele	 szkoleń	 –	 tylko	 dwóch	 pracowników	 wzięło	 również	 udział	 w	 kursie	 doskonalenia	 zawodowego	 w

zakresie	 doradztwa	 internetowego.	 Wypracowana	 infrastruktura	 wsparcia	 świadczenia	 usług	 online	 dla	 ofiar

przemocy	obejmuje:	

-	4	kalendarze	Google	(po	jednym	na	każdą	salę	internetową)	-	umożliwiające	koordynację	spotkań.	

-	4	adresy	e-mail	(po	jednym	na	każdy	pokój	online)	-	w	celu	zapewnienia	dostępu	do	pokoi	należących	do	VSM.	

-	4	pokoje	online	obsługiwanych	przez	platformę	doxy.me.	

VSM	 nie	 wydało	 żadnych	 innych	 środków	 finansowych	 poza	 kosztami	 pracy	 specjalistów	 zajmujących	 się

skonfigurowaniem	 usług	 online.	Koszty	 pracy	 personelu	 zostały	 zainwestowane	w	wypracowanie	 dokumentacji,

opracowanie	protokołów	i	udzielenie	wskazówek	zespołowi	i	przygotowanie	zespołu	do	przejścia	do	pracy	w	trybie
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online.	Wszystkie	 osoby	 udzielające	 wsparcia	 online	 w	VSM	 są	 albo	 wykwalifikowanymi	 psychoterapeutami	 i

doradcami,	 albo	 studentami,	 które	 kończą	 studia	 magisterskie	 z	 zakresu	 psychoterapii	 lub	 poradnictwa.

Rekomendowane	 jest,	 żeby	 przed	 rozpoczęciem	wsparcia	 online	wolontariusze	wzięli	 udział	w	 kursach	 online	 i

otrzymali	 certyfikat	 z	 doradztwa	 internetowego.	 Niektórzy	 członkowie	 zespołu	 VSM	 brali	 udział	 w	 kursach

oferowanych	online	przez	niezależnych	dostawców	usług	szkoleniowych.	Wolontariusze	VSM	ukończyli	 również

studia	 specjalistyczne	w	 zakresie	 świadczenia	 usług	 doradczych	 organizowanych	 na	 Uniwersytecie	Maltańskim,

biorąc	 jednocześnie	 udział	 badaniach	 w	 zakresie	 metod	 świadczenia	 poradnictwa	 online.	 VSM	 motywuje

pracowników,	 spotykając	 się	 z	 nimi	 regularnie	 w	 celu	 rozwiązywania	 na	 bieżąco	 wszelkich	 pojawiających	 się

problemów.	 VSM	 organizuje	 dyżury	 specjalistów,	 którzy	 wspierają	 pracowników,	 którzy	 napotykają	 problemy

techniczne	podczas	świadczenia	usług	doradczych	online.	

Warto	wspomnieć,	 iż	poza	usługami	online,	VSM	wciąż	oferuje	wsparcie	bezpośrednie.	Tym	samym	część	usług

świadczona	jest	zdalnie,	część	w	formie	doradztwa	bezpośredniego,	a	część	w	formie	spotkań	hybrydowych.	Wybór

narzędzia	 wsparcia	 opiera	 się	 na	 nieformalnej	 ocenie	 ryzyka.	 Na	 przykład	 VSM	 nie	 prowadzi	 sesji	 online	 dla

klientów,	którzy	mają	zgłaszają	myśli	samobójcze,	ponieważ	może	to	zwiększyć	ich	ryzyko	i	ograniczyć	zdolność

do	 interwencji.	Wynika	 to	z	 faktu,	 iż	profesjonalna	ocena	 ryzyka	klienta	może	być	prowadzona	 jednie	w	 trakcie

bezpośredniego	 spotkania.	 Ocena	 ta	 może	 być	 znacząco	 utrudniona,	 kiedy	 klient	 funkcjonuje	 w	 zawiązku

przemocowym,	 w	 którym	 odczuwa	 stres	 lub	 gdy	 przebywa	 np.:	 	 w	 niekorzystnym	 środowisku	 domowym	 (np.

członkowie	rodziny	sprzeciwiają	się	ich	dostępowi	do	terapii).	

Wszystkie	 zgłoszenia	 w	 VSM	 są	 obsługiwane	 przez	 Kierownika	 Serwisu.	 Potrzeby	 klienta,	 w	 tym	 możliwość

uzyskania	 do	 dodatkowych	 usług	 wsparcia,	 omawiane	 są	 podczas	 rozmowy	 wstępnej	 z	 klientem.	 Ta	 wstępna

rozmowa	umożliwia	również	natychmiastową	 identyfikację	wszelkich	zagrożeń.	Jeśli	 istnieje	 ryzyko,	odbywa	się

dyskusja	między	Kierownikiem	Serwisu,	Dyrektorem,	a	Superwizorem	w	celu	ustalenia,	czy	klient	kwalifikuje	się

do	 uzyskania	 wsparcia	 online.	 	 Następnie	 klient	 jest	 przydzielany	 do	 terapeuty,	 ale	 komunikacja	 między

Kierownikiem	 Serwisu	 a	 terapeutą	 odbywa	 się	 w	 sposób	 ciągły.	 Adaptacje	 procesu	 udzielanego	 wsparcia	 są

ustalane	indywidualnie	z	uwzględnieniem	najlepiej	pojętego	interesu	klienta.	Podczas	rozmowy	wstępnej	zbierane

są	dane	demograficzne	sprawcy:	imię	i	nazwisko,	numer	dowodu	osobistego,	adres,	numer	telefonu,	status	pobytu	i

status	 pokrewieństwa.	Wszystkich	 klientów	 informuje	 się,	 że	 w	 przypadku	 zagrożenia	 zdrowia	 lub	 życia,	VSM

skontaktuje	się	z	policją	i	przekaże	te	dane.	VSM	zbiera	również	informacje	kontaktowe	klientów.	W	przypadku,

gdy	 klient	 ujawni,	 że	 jemu	 lub	 komuś	 z	 jego	 otoczenia	 grozi	 niebezpieczeństwo,	 zostaje	 uruchamiany	 	 telefon
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alarmowy	do	odpowiednich	instytucji.	

Poradnictwo	 i	 wsparcie	 psychoterapeutyczne	 stosowane	 w	 terapii	 online	 są,	 z	 kilkoma	 wyjątkami,	 zasadniczo

podobne	do	technik	stosowanych	w	kontakcie	bezpośrednim.	Niektóre	techniki	pracy	można	dostosować	np.	pisanie

w	 dokumencie	 Word,	 udostępnianie	 ekranu	 zamiast	 pisania	 na	 kartce	 papieru.	 W	 sytuacjach	 kryzysowych

uruchamiane	są	specjalistyczne	protokoły	wsparcia:	

		

a)	pojawienie	się	myśli	samobójczych	u	klienta	

		

VSM	 zajmuje	 się	 klientami,	 którzy	 napotkali	 i	 przeżywają	 trudne	 doświadczenia	 życiowe.	 Podczas	 sesji	 u

niektórych	klientów	mogą	pojawiać	się	myśli	samobójcze.	

		

1.	 W	 sytuacjach,	 w	 których	 klienci	 wspominają	 o	 myślach	 samobójczych	 ekspert	 VSM	 ma	 obowiązek	 zadać

bezpośrednio	następujące	pytania:	

•	Czy	myślisz	o	samobójstwie	?	

•	Jak	często	masz	te	myśli?	

•	Czy	masz	plan	zakończenia	swojego	życia?	

•	Czy	masz	środki,	żeby	popełnić	samobójstwo?	

•	Czy	zastanawiałeś	się,	kiedy	popełnić	samobójstwo	(data	i	godzinę)?	

•	Co	cię	powstrzymuje	przed	kontynuowaniem	tego	planu	(czynniki	ochronne)?	

		

2.	Po	dokładnym	przeanalizowaniu	 tych	pytań,	pracownik	VSM	ma	obowiązek,	bez	opuszczania	pokoju	 spotkań

online,	 skontaktowania	 się	 z	 Kierownikiem	 Serwisu,	 Dyrektorem	 lub	 Superwizorem	 na	 jego	 prywatny	 telefon

komórkowy.	 W	 sytuacjach	 występowania	 myśli	 samobójczych,	 klient	 nie	 może	 pozostawać	 bez	 opieki.	 Jeśli

pracownik	 VSM	 pracuje	 w	 trybie	 online,	 również	 jest	 zobowiązany	 do	 wyciszenia	 mikrofonu	 w	 komputerze	 i

wykonania	telefonu	do	przełożonego.	

3.	 Po	 wezwaniu	 przełożony	 łączy	 się	 	 z	 pokojem	 usług	 online	 (włącza	 się	 do	 spotkania	 przy	 użyciu	 platformy

proxy.me).	

4.	Personel	VSM	ma	obowiązek	zbadania	 czy	 istnieją	przesłanki	 skierowania	klienta	do	 szpitala.	 Jeśli	 klient	 jest

oporny,	członek	personelu	sprawdza	czy	istnieje	możliwość	przekazania	tej	informacji	członkowi	rodziny	lub	innej

bliskiej	 osobą.	 Zwykle	 decyzja	 o	 podjęciu	 tego	 kroku	 będzie	 dla	 klienta	 dużym	wyzwaniem.	 Jeśli	 klient	 jest	 w
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stanie	zachowywać	się	racjonalnie,	idealnym	rozwiązaniem	jest	podjęcie	wspólnej	decyzji	o	dalszych	działaniach.	

5.	 Jeżeli	 strony	 zgodzą	 się,	 że	 powiernik	 klienta	 lub	 członek	 rodziny	 będzie	 poinformowany	 o	 myślach

samobójczych	 klienta,	 pracownik	 VSM	 dokonuje	 wezwania	 do	 służb	 ratunkowych,	 a	 inny	 przedstawiciel	 VSM

kontaktuje	 z	 powiernikiem	 lub	 członkiem	 rodziny.	 Personel	VSM	 nie	 pozwala	 klientowi	 na	 opuszczenie	 pokoju

spotkań	online,	prosząc	go	o	przybycie	do	biura	lub	udanie	się	do	miejsca,	w	którym	pracownik	może	towarzyszyć

klientowi.	

6.	Jeśli	klient	wyrazi	zgodę	na	przyjęcie	do	szpitala,	pracownik	VSM	wykonuje	 telefon	pod	numer	alarmowy	112

prosząc	o	przybycie	do	biura	organizacji.	

7.	 W	 przypadku,	 gdy	 klient	 nie	 zachowuje	 się	 racjonalnie	 lub	 nie	 chce	 współpracować,	 członek	 zespołu	 VSM

dzwoni	pod	numer	alarmowy	112	oraz	po	ambulans	bez	zgody	klienta.	

		

b)	Klienci,	którzy	stają	się	agresywni:	

1.	 Jeśli	 klient	 używa	 gróźb	 werbalnych	 lub	 fizycznych	 jest	 agresywny,	 członek	 personelu	 musi	 natychmiast

zakończyć	sesję	i	natychmiast	opuścić	pokój	spotkań	online.	

2.	Pracownik	VSM	informuje	przełożonego,	który	na	obowiązek		przyjść	z	pomocą.	

3.	 W	 przypadku,	 gdy	 klient	 odmówi	 opuszczenia	 miejsca	 w	 którym	 odbywają	 się	 konsultacje	 indywidualne,

pracownik	powinien	wyjść	z	biura,	zamknąć	drzwi,	a	następnie	zadzwonić	na	policję	lub	pod	numer	112.	

4.	Nagrań	z	kamer	przemysłowych	zostaje	przekazane	do	policji	w	celu	wszczęcia	dochodzenia.	

Zalecenia	ekspertów	VSM	związane	z	wprowadzeniem	usług	wsparcia	online	dla	ofiar	przemocy:	

1.	 Badania:	 prowadzenie	 kompleksowego	 badania	 źródeł	 wtórnych	 i	 konsultacji	 z	 innymi	 podmiotami	 	 w	 celu

zidentyfikowania	narzędzi,	środków	i	potencjalnych	problemów.	

2.	Szkolenie:	ukończenie	certyfikowanego	lub	akredytowanego	kursu	w	zakresie	poradnictwa	i	psychoterapii	online.

3.	 Inwestycje	 w	 narzędzia:	 czas,	 finanse	 i	 zasoby	 ludzkie	 w	 tworzenie	 infrastruktury	 umożliwiającej	 bezpieczną

komunikację	 online,	 a	 także	 skuteczną	 koordynację	 (np.	 zakładanie	 odpowiednich	 kont	 e-mail,	 kont	 kalendarzy

online,	pliki	itp.).	

4.	Sporządzanie	protokołów	wewnętrznych	postępowań	personelu	i	szkolenia.	

5.	 Wdrażanie	 usługi:	 zalecanie	 jest	 wprowadzenie	 usługi	 online	 równolegle	 ze	 świadczeniem	 w	 formie	 usług

konsultacji	stacjonarnych.
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10.	MODEL	WSPARCIA	SZKOLENIOWEGO	DLA	OFIAR	PRZEMOCY		W	VSM	

		

W	 ramach	 projektów	 i	 zadań	 realizowanych	 przez	VSM	 nakreślone	 zostały	 założenia	 wymagane	 do	 utworzenia

grupy	 wsparcia	 dla	 osób,	 które	 doświadczyły	 przemocy	 domowej.	 Przedstawiamy	 tu	 trzy	 modele	 stanowiące

założenia	 programów	 szkoleń	 i	 wsparcia	 z	 których	 każdy	 może	 być	 stosowany	 jako	 samodzielna	 podstawa	 do

prowadzenia	zajęć.	Ideą	tych	programów	szkoleniowych	jest	dzielenie	się	doświadczeniami	bycia	ofiarą	przemocy,

zrozumienia,	 że	 „przemoc	 domowa”	 dotyczy	 szeregu	 form	 przemocy	 m.in.	 przemocy	 fizycznej,	 psychicznej	 i

seksualnej	z	których	nie	wszystkie	są	natychmiast	rozpoznawalne	jako	przemoc,	ale	wszystkie	służą		zdominowaniu

i	kontrolowaniu	zachowania	i	wyborów	ofiary.	

Poniższe	usługi	wsparcia,	stosowane	są	głównie	do	pracy	z	kobietami	i	ich	dziećmi	i	zasadzają	się	na	następujących

fundamentalnych	przekonaniach	i	zasadach:	

•	zrozumienie	przemocy	domowej	oraz	jej	skutków	

•	bezpieczeństwo,	ochrona	i	godność	

•	różnorodność	i	sprawiedliwy	dostęp	do	usług	

•	rzecznictwo	i	wsparcie	

•	upodmiotowienie	i	uczestnictwo	

•	poufność	

•	współpraca	instytucji	

•	pociąganie	do	odpowiedzialności	sprawców	przemocy	

•	zarządzanie	i	odpowiedzialność	

		

A)	EDUKACYJNY	PROGRAM	SAMOPOMOCY	DLA	OFIAR	PRZEMOCY	DOMOWEJ	NA	MALCIE	

		

Edukacyjny	program	samopomocy	 realizowany	przez	VSM	jest	 skierowany	przede	wszystkim	do	ofiar	przemocy

domowej,	 zwłaszcza	 kobiet	 wychodzących	 ze	 związków	 przemocowych	 i	 koncentruje	 się	 na	 zmianie	 wzorców

wyuczonych	zachowań.	Zakres	programu	koncentruje	 się	na	podstawowych	prawach,	 zrozumieniu	 i	 umiejętności

wyznaczania	 granic	 oraz	 stosowaniu	 podstawowych	 technik	 asertywności.	 Program	 ma	 na	 celu	 budowanie

potencjału	 ofiar	 oraz	 przygotowanie	 do	 reagowania	 na	 sytuacje	 przemocy	 i	 może	 być	 stosowany	 również	 w

przypadku	ofiar,	które	nadal	mieszkają	ze	swoimi	sprawcami.	Należy	jednak	mieć	na	uwadze	fakt,	iż	niewłaściwa
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realizacja	 zasad	 programu	 może	 spowodować	 zwiększenie	 zagrożenia	 ofiar	 przemocy,	 w	 szczególności	 w

przypadkach,	gdy	ofiary	przemocy	nadal	mieszkają	ze	swoim	partnerem	lub	są	z	nim	w	stałym	kontakcie,	ponieważ

zachęca	on	do	stosowania	postaw	asertywnych	Ważne	jest,	aby	przed	jego	stosowaniem	ostrzec	ofiary	przemocy,	aby

nie	 wypróbowywały	 technik	 asertywności	 na	 sprawcy,	 ponieważ	może	 to	 okazać	 się	 potencjalnie	 niebezpieczne.

Istotne	 jest	 również,	 aby	 uczestnicy	 programu	 rozumieli,	 że	 program	nie	 przyczynia	 się	 przezwyciężenia	 sytuacji

kryzysowych.	 Podczas	 wszystkich	 sesji	 należy	 stale	 zwracać	 uwagę	 na	 ocenę	 ryzyka	 i	 bezpieczeństwo	 oraz

planowanie	procedur	bezpieczeństwa.	

Sesja	1:	Prawa	podstawowe	

Sesja	 ta	ma	między	 innymi	 na	 celu	 stworzenie	 ciepłego,	 bezpiecznego	 i	 przyjaznego	 środowiska	 dla	 wszystkich

uczestników	oraz	zrozumienie	podstawowych	praw	kobiet.	

Sesja	2:	Definicja	nadużycia	

Sesja	 ta	 rozwija	 zrozumienie	 przemocy	 domowej	 jako	 metody	 sprawowania	 władzy	 i	 kontroli,	 obejmującej

wykorzystywanie	 seksualne,	 emocjonalne,	 finansowe	 i	 fizyczne,	 za	 które	 wyłączną	 odpowiedzialność	 ponosi

sprawca.	 Uczestnicy	 będą	 zachęcani	 do	 budowania	 zaufania	 w	 grupie	 by	 móc	 swobodnie	 dzielić	 się	 swoimi

historiami.	

Sesja	3:	Dlaczego	tak	trudno	odejść?	

Podczas	 tej	 sesji	 uczestnicy	 przyjrzą	 się	 złożonym	 powodom,	 dla	 których	 kobietom	 trudno	 jest	 porzucić	 związki

przemocowe.	

Sesja	4:	Rodziny	i	dzieci	

Uczestnicy	otrzymają	pomoc	w	powiązaniu	wzorców	emocjonalnych	wyuczonych	w	dzieciństwie	z	trudnościami	w

budowaniu	 zdrowych	 relacji	 z	 dorosłymi,	 a	 także	 nauczą	 się	 praktycznych	 sposobów	 wspierania	 dzieci

doświadczających	przemocy	domowej.	

Sesja	5:	Granice	

Cele	 tej	 sesji	 obejmują:	 zdefiniowanie	 granic,	 zidentyfikowanie	 potencjalnych	 sytuacji,	 w	 których	 granice	 mogą
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zostać	zakwestionowane,	przyjrzenie	się	pozytywnym	sposobom	stawiania	granic	(i	potencjalnych	zagrożeń	w	tym

zakresie)	oraz	zrozumienie	związku	między	brakiem	jasnych,	zdrowych	granic	a	nadużyciem.	

Sesja	6:	Radzenie	sobie	z	żalem,	strachem	i	poczuciem	winy	

Sesja	ta	pomoże	uczestnikom	programu	się	rozpoznać,	rozumieć	i	nauczyć	się	radzić	sobie	z	uczuciem	żalu,	strachu,

poczucia	winy	i	lęku,	które	towarzyszą	związkom	przemocowym.	

Sesja	7:	Radzenie	sobie	ze	złością	

Dzięki	 udziale	 w	 tej	 sesji	 uczestnicy	 zaczną	 zdawać	 sobie	 sprawę,	 że	 złość	 jest	 naturalną	 emocją,	 zrozumieją

potencjalne	niebezpieczeństwa	związane	z	nierozwiązanym	gniewem	i	nauczą	się	konstruktywnie	zarządzać	złymi

emocjami.	

Sesje	8	i	9:	Umiejętności	asertywności	i	wyznaczanie	granic	

W	tych	sesjach	uczestnicy	lepiej	zrozumieją	asertywność,	w	tym	różnicę	między	asertywnością	a	agresją.	

Sesja	10:	Techniki	asertywności	

Uczestnicy	zaczną	uczyć	się	praktycznych	sposobów	bycia	asertywnym.	

Sesja	11:	Radzenie	sobie	z	prośbami		i	autorytetami	

W	ramach	tej	sesji	 jej	uczestnicy	lepiej	zrozumieją,	dlaczego	trudno	jest	odrzucać	prośby,	nauczą	się	jak	odrzucać

prośby	oraz	asertywnie	postępować	z	autorytetami.	

Sesja	12:	Ćwiczenie	asertywności	

Ta	sesja	będzie	pomagać	budować	pewność	siebie,	pomoże	w	lepszym	korzystaniu	z	umiejętności	asertywności	oraz

ułatwi	zidentyfikowanie	i	pokonanie	przeszkód,	z	którymi	mogą	się	spotkać,	będąc	asertywnymi.	

Sesja	13:	Zdrowe	relacje	

Celem	 tej	 sesji	 jest	zidentyfikowanie	 różnic	między	zdrowymi	 i	niezdrowymi	związkami,	odróżnienie	zdrowych	 i

niezdrowych	 form	 konfliktu	 oraz	 zrozumienie	 braku	 realizmu	 w	 stereotypowych	 przedstawieniach	 romantycznej
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miłości.	

Sesja	14:	Zakończenia	i	nowe	początki	

Ostatnia	sesja	podsumuje	materiał	omówiony	podczas	kursu,	pomoże	rozpoznać	mocne	strony	uczestniczek	kursu,

omówi	sposoby	zamykania	programu,	a	jednocześnie	pokaże	perspektywę		nowego	startu	w	życiu.	

		

B)	PROGRAM	SZKOLEŃ	W	ZAKRESIE	POPRAWY	SAMOOCENY	OFIAR	PRZEMOCY	NA	PODSTAWIE

DOŚWIADCZEŃ	MALTAŃSKICH	

		

Poniższy	 program	 psychoedukacyjny,	 stosowany	 na	 Malcie	 m.in.	 przez	 fundację	 Victims	 Support	 Malta,	 jest

skierowany	do	ofiar	przemocy	domowej.	Składa	się	z	14	sesji,	które	zaplanowano	do	realizacji	przez	okres	ok.	14

tygodni.	 Możliwe	 jest	 również	 połączenie	 niektórych	 sesji	 w	 program	 12-tygodniowy,	 jeśli	 lepiej	 odpowiada	 to

potrzebom	uczestników.	

Program	 ten	 może	 być	 stosowany	 w	 przypadku	 uczestników,	 którzy	 nadal	 znajdują	 się	 w	 sytuacji	 przemocy	 w

rodzinie,	 jednakże	 podczas	 jego	 realizacji	 należy	 nieustannie	 zwracać	 uwagę	 na	 ocenę	 ryzyka	 i	 bezpieczeństwa.

Dyskusje	 na	 temat	 asertywności	 wymagają	 szczególnie	 pogłębionej	 analizy	 i	 ważne	 jest,	 aby	 uczestnicy	 nie

próbowali	 samodzielnie	 stosować	 technik	 asertywności	 na	 sprawcy	 przemocy,	 ponieważ	 może	 to	 być	 dla	 nich

niebezpieczne.	Program	koncentruje	się	na	prawach	podstawowych	jednostki,	zrozumieniu	i	umiejętności	ustalania

granic	 oraz	 stosowaniu	 technik	 asertywności.	 Jest	 on	 zbiorem	 konkretnych	 porad	 i	 instrukcji	 skierowanych	 do

trenera,	psychologa	lub	terapeuty	pracującego	z	ofiarami	przemocy	jak	prowadzić	poszczególne	sesje.	

		

Sesja	1:	Definiowanie	poczucia	własnej	wartości	

Sesja	 ta	ma	między	 innymi	 na	 celu	 stworzenie	 ciepłego,	 bezpiecznego	 i	 przyjaznego	 środowiska	 dla	wszystkich

uczestniczących	oraz	upewnienie	się,	że	wszyscy	dobrze	rozumieją,	co	oznacza	poczucie	własnej	wartości.	

Sesja	2:	Zrozumienie	pojęcia	samooceny	

Ta	 sesja	 ma	 na	 celu	 stworzenie	 definicji	 grupy	 i	 uzyskanie	 głębszego	 zrozumienia	 koncepcji	 poczucia	 własnej

wartości.



	47	

Sesja	3:	Prawa	

Ta	 sesja	 ma	 na	 celu	 zapewnienie	 uczestnikom	 podstawowego	 zrozumienia	 podstawowych	 praw	 człowieka	 oraz

zachęcenie	do	zdrowej	i	pozytywnej	debaty.	

		

Sesja	4:	Potrzeby	

Uczestnicy	otrzymają	pomoc	w	identyfikowaniu	i	ustalaniu	priorytetów	potrzeb	oraz	nauczą	się,	jak	rozróżniać	różne

rodzaje	potrzeb.	

		

Sesja	5:	Samoocena	potrzeb	osobistych	

Po	 poprzedniej	 sesji	 uczestnicy	 będą	 utrwalać	 priorytety	 potrzeb,	 uczyć	 się	 praktycznych	 kroków	 ich	 spełnienia	 i

identyfikować	przeszkody	w	ich	spełnieniu.	

		

Sesja	6:	Edukacja	i	socjalizacja	dziewcząt	i	młodych	kobiet	

Podczas	 tej	 sesji	 uczestnicy	 będą	 w	 stanie	 lepiej	 zrozumieć,	 jak	 wychowanie	 może	 wpływać	 na	 dzieci,	 a	 w

szczególności,	w	jaki	sposób	dziewczęta	i	młode	kobiety	są	socjalizowane	do	wypełniania	określonych	ról,	zachowań

i	wyrażania	siebie.	

		

Sesja	7:	Stereotypy	dotyczące	płci	i	normy	społeczne	

Ta	sesja	ma	na	celu	umożliwienie	uczestnikom	zastanowienia	się	nad	rolą	kobiet	w	społeczeństwie,	 ich	skutkach	 i

potencjalnym	 wpływie	 na	 samoocenę.	 Uczestnicy	 będą	 również	 zachęcani	 do	 identyfikowania	 pozytywnych

wzorców	ról	kobiecych.	

		

Sesja	8:	Potrzeby	w	związku	

Uczestnicy	otrzymają	pomoc	w	określeniu	 swoich	potrzeb	w	 związku	 i	 przekazaniu	 ich	partnerom.	Będą	 również

zachęcani	do	identyfikowania	pozytywnych	aspektów	bycia	singlem.	

		

Sesje	9	i	10:	Granice	

Cele	tych	sesji	obejmują:	określanie	i	stawianie	granic,	identyfikację	potencjalnych	sytuacji,	w	których	granice	mogą

zostać	zakwestionowane,	przyjrzenie	się	pozytywnym	sposobom	stawiania	granic	oraz	zrozumienie	związku	między
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brakiem	jasnych,	zdrowych	granic	a	występowaniem	przemocy.	

		

Sesje	11	i	12:	Emocje:	gniew,	wina,	żal	i	strach	

Celem	 tych	sesji	 jest	zrozumienie	uczucia	złości,	żalu,	 strachu	 i	poczucia	winy	występujących	u	ofiary	przemocy

oraz	nauczenie	się	konstruktywnie	zarządzać	tymi	emocjami.	

		

Sesja	13:	Asertywność	

Podczas	tej	sesji	uczestnicy	lepiej	zrozumieją	asertywność	(w	tym	różnicę	między	asertywnością	a	agresją)	i	nauczą

się	praktycznych	sposobów	bycia	asertywnym.	

		

Sesja	14:	Zakończenie	i	nowe	początki	

Ostatnia	sesja	podsumuje	to,	czego	uczestnicy	nauczyli	się	na	kursie.	Będzie	to	okazja	do	świętowania	ukończenie

programu,	rozpoznania	mocnych	i	stron	jego	uczestników	oraz	wejście	początek	nowego	życia.	

		

C)	PROGRAM	TRIPLE	R	

Program	 Triple	 R	 został	 opracowany	 przez	 organizację	 Safer	 Places.	 Program	 Triple	 R	 to	 12-tygodniowy	 kurs

skierowany	do	osób,	które	doświadczyły	przemocy	domowej.	Program	Triple	R	ma	na	celu	wspieranie	uczestników

w	 postępach,	 wspieranie	 ich	 poradami	 i	 narzędziami	 celem	 zrozumienia	 własnego	 doświadczenia	 bycia	 ofiarą

przemocy.	Program	opiera	się	na	założeniach	terapii	poznawczo-behawioralnej	(CBT)	i	ma	za	zadanie	osiągnąć	trzy

główne	cele:	

•	umożliwić	ofiarom	zrozumienie	przemocy	i	jej	wpływu	na	dzieci;	

•	ułatwić	proces	wychodzenia	z	przemocy,	leczenia	traum	i	wspierać	w	tym	zadaniu	własne	dzieci	

•	budować	odporności,	wspierać	mocne	strony	klienta,	wspomagać	stawianie	czoła	wyzwaniom	budowania	lepszej,

zrównoważonej	i	bezpiecznej	przyszłość	dla	uczestnika	i	jego	rodziny.	

		

Cele	do	osiągnięcia	dla	uczestników	Programu	Triple	R:	

C1	-	Zrozumienie	dynamiki	pracy	grupowej,	zarządzanie	grupą,	budowanie	i	wspomaganie	pracy	grupowej	

C2	-	Zrozumienie	treści	kursu	Triple	R,	słuszność	podjęcia	każdego	działań	zaplanowanych	w	programie	

C3	–	Nabycie	pewności	w	realizacji	treści	w	programu	Triple	R.
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Po	zakończeniu	 szkolenia	uczestnicy	otrzymają	 certyfikat.	Uczestnicy	dzięki	udziale	w	programie	 zrozumieją,	 jak

korzystać	z	programu	Triple	R,	aby	ułatwić	rozpoznanie	i	powrót	do	zdrowia	ofiar	przemocy	domowej	oraz	swoich

dzieci.	

		

Program	składa	się	z	czterech	modułów:	

1.	Rozpoznanie	

a.	Nazywanie	przemocy,	różne	rodzaje	przemocy,	przymusowa	kontrola,	quiz	na	temat	przemocy	domowej	

b.	Zrozumienie	zjawiska	przemocy,	dlaczego	dochodzi	do	przemocy	

c.	Cykl	przemocy,	wyjście	z	sytuacji	przemocy	domowej	

		

2.	Powrót	do	zdrowia	

a.	Psychologia	zjawiska	przemocy,	dlaczego	wpływa	na	nas	w	taki	sposób,	jak	nasz	mózg	reaguje	na	traumę?	

b.	 Skutki	 znęcania	 się	 /	 skutki	 odejścia,	 krótkoterminowe	 techniki	 powrotu	 do	 zdrowia	 (Mindfulness,	 ćwiczenia

oddechowe,	dzienniki	myśli)	

c.	 Długoterminowe	 techniki	 zdrowienia,	 zrozumienie	 zagadnień	 związanych	 z	 tożsamością,	 samooceną,

asertywnością	

		

3.	Dzieci	

a.	Skutki	znęcania	się	nad	dziećmi,	wartości	i	rodzicielstwo,	role,	jakie	odgrywają	dzieci	będąc	świadkami	przemocy

domowej,	wpływ	przemocy	domowej	na	dzieci	w	różnym	wieku	

b.	 Rozmawianie	 z	 dziećmi	 na	 temat	 przemocy,	 bycie	 samotnym	 rodzicem,	 wychowywanie	 dzieci,	 czego	 dzieci

potrzebują,	aby	wyzdrowieć,	jakie	zasoby	mogą	być	wykorzystane	do	powrotu	do	zdrowia.	

c.	 Dbanie	 o	 bezpieczeństwo	 dzieci,	 stres	 dziecka,	 planowanie	 bezpieczeństwa	 dzieci,	 w	 tym	 bezpieczeństwa	 w

Internecie.	

		

4.	Rezyliencja	

a.	 Ryzyko	 /	 bezpieczeństwo	 fizyczne	 i	 emocjonalne,	 planowanie	 bezpieczeństwa	w	 domu,	 przemoc	 i	w	 pracy,	w

szkole,	wychodzenie	z	domu,	bezpieczeństwo	w	Internecie,	bezpieczeństwo	emocjonalne	(dbanie	o	siebie	po	wyjściu

z	przemocy	domowej)
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b.	społeczeństwo	i	obwinianie	ofiar,	życie	po	przemocy,	randkowanie	i	wartości,	znaki	ostrzegające	o	nadużyciach	

d.	Zdrowie	emocjonalne,	dbanie	o	własne	zdrowie,	miłe	słowa.	

		

Każdy	moduł	można	dalej	podzielić	na	sesje	tematyczne,	aby	osiągnąć	następujące	cele:	

a)	Rozpoznanie	przemocy	

1.	doskonalenie	umiejętności	rozpoznawania	zachowań	przemocowych	

2.	zrozumienie	wymówek,	dlaczego	dochodzi	do	przemocy	

3.	różne	rodzaje	przemocy	

4.	koncepcję	traumy	

5.	poprawa	samooceny	

6.	poprawa	samopoczucia	

7.	poprawa	bezpieczeństwa	

8.	budowa	sieci	wsparcia	

		

Poprawa	

1.	poprawa	umiejętności	radzenia	sobie	ze	stresem	

2.	lepsze	zrozumienie	kontroli	przymusu	i	jej	wpływu	

3.	lepsze	zrozumienie	cyklu	przemocy	

4.	zrozumienie	pojęcia	uważności	

5.	podniesienie	poziomu	samooceny	

6.	poprawa	samopoczucia	

7.	poprawa	bezpieczeństwa	

8.	budowa	sieci	wsparcia	

		

Dzieci	

1.	lepsze	zrozumienie,	w	jaki	sposób	bycie	świadkiem	przemocy	wpływać	na	dzieci	

2.	wpajanie	dobrych	wartości	w	życiu	dziecka	

3.	rozmawianie	z	dziećmi	o	molestowaniu	i	o	rzeczach,	których	być	powinno	być	świadkiem	

4.	zapewnienie	dzieciom	bezpieczeństwa
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5.	poprawa	samooceny	

6.	poprawa	samopoczucia	

7.	poprawa	bezpieczeństwa	

8.	budowa	sieci	wsparcia	

		

Rezyliencja	

1.	jak	poczuć	się	pewnie,	aby	móc	robić	postępy	i	zachować	bezpieczeństwo	

2.	zrozumienie	wczesnych	sygnałów	ostrzegawczych	w	związkach	opartych	na	przemocy	

3.	przygotowanie	do	zagadnień	związanych	z	kontaktem	ze	sprawcą	

4.	tworzenie	planu	bezpieczeństwa	

5.	poprawa	samooceny	

6.	poprawa	samopoczucia	

7.	poprawa	bezpieczeństwa	

8.	budowa	sieci	wsparcia	

		

Każdy	moduł	szkoleniowy	jest	oceniany	za	pomocą	krótkiej	ankiety,	którą	uczestnicy	są	zobowiązani	wypełnić	na

koniec	każdego	spotkania.	Składa	się	on	z	ośmiu	pytań,	czterech	odnoszących	się	do	treści	modułu	oraz	czterech,

które	są	wspólne	dla	wszystkich	 i	dotyczą	zmian	w	samoocenie,	samopoczuciu,	bezpieczeństwie	 i	udziale	w	sieci

wsparcia.	

		

D)	METODY	PRACY	I	ZARZĄDZANIE	SAMOPOMOCOWYMI	GRUPAMI	WSPARCIA	OFIAR	PRZEMOCY

W	RODZINIE	NA	PODSTAWIE	DOŚWIADCZEŃ	MALTAŃSKICH	

		

Grup	wsparcia	 i	 samopomocy	dla	ofiar	przemocy	w	 rodzinie	 stanowią	 jedną	z	metod	pracy	 stosowaną	na	Malcie

przez	 organizacje	 pozarządowe	 zajmujące	 się	 tym	 problemem.	Metody	 te	 są	 również	 stosowane	 przez	 fundację

Victims	Support	Malta	 (VSM),	która	udziela	 różnych	form	wsparcia	ofiarom	m.in.	przemocy	domowej.	Niniejsze

opracowanie	 pokazuje,	 jak	 stosować	 w	 praktyce	 narzędzia	 pracy	 z	 ofiarami	 przemocy.	 Praca	 z	 grupami

samopomocowymi	głównej	mierze	polega	na	zajmowaniu	się	problemami	społecznymi	związanymi	z	przemocą,	a

nie	tylko	na	skupianiu	się	osobistych	trudnościach	ofiary	przemocy.	Praca	w	ramach	programu	stanowi	bezpieczną
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przestrzeń	do	tworzenia	więzi	osobistych,	które	umożliwiają	uczestniczkom	rozmowę	o	tym,	co	często	jest	uważane

za	doświadczenie	trudne	do	wyobrażenia,	nadając	osobistym	doświadczeniom	wymiar	publiczny.	Funkcjonowanie

grup	 samopomocowych	 nie	 odbywa	 się	 w	 próżni.	 Osobami,	 które	 odpowiadają	 za	 zrządzanie	 grupą

samopomocową	 jest	 facilitator,	 zwany	 również	 moderatorem	 oraz	 współfacylitator.	 Oboje	 specjalistów

prowadzących	 grupy	 samopomocowe	 będą	 potrzebować	 podobnych	 umiejętności,	 wiedzy	 i	 szkoleń	 -	 chociaż

zakłada	 się,	 że	 współfacylitator	 może	 mieć	 mniejsze	 doświadczenie	 niż	 moderator.	 W	 przypadku,	 gdy	 obaj

facylitatorzy	 posiadają	 podobny	 poziom	 doświadczenia,	 role	 te	 mogą	 zmieniać	 się	 elastyczne,	 w	 zależności	 od

dynamiki	pracy	w	grupie.	Podstawowym	założeniem	pracy	facilitator	jest	to,	iż	nie	powinien	on	traktować	osób	w

grupie	 samopomocowej	 jak	 ofiary,	 ale	 jak	 uczestników,	 w	 których	 drzemie	 ukryty	 potencjał	 i	 moc.	 Facilitator

powinien	pomagać	w	znalezieniu	drogi	do	tej	mocy	i	odkrywać	tenże	ukryty	potencjał.	Osoba	ta	powinna	nadawać

na	 tych	 samych	 falach	 i	 stać	 dla	 uczestników	 grupy	 przyjacielem,	 a	 nie	 przełożonym.	Moderatorami	w	 grupach

samopomocowych	w	których	uczestniczą	kobiety,	powinny	być	kobiety.	 Istnieją	 liczne	dowody	na	 to,	że	kobiety

częściej	 korzystają	 z	 usług	 i	 czują	 się	 w	 nich	 komfortowo,	 jeśli	 są	 one	 przeznaczone	 tylko	 dla	 kobiet.

Doświadczenie	 pokazuje	 również,	 że	 kobiety	 najlepiej	 same	 tworzą	 samopomocowe	 grupy	wsparcia.	 Pomaga	 to

uniknąć	 nieświadomego	 lub	 świadomego	 powtórzenia	 nierównowagi	 sił	między	 kobietami	 i	mężczyznami,	 która

jest	tak	powszechna	w	związkach	przemocowych.	Jednym	z	celów	grup	wsparcia	jest	wzmocnienie	pozycji	kobiet

poprzez	 pokazanie	wzorców	 funkcjonowania	 kobiet	 liderek	 lub	w	 tym	 przypadku,	 kobiet	 prowadzących	 zajęcia.

Każdy,	 kto	 pomaga	 w	 funkcjonowaniu	 grupie	 samopomocy,	 musi	 wierzyć	 w	 swoje	 mocne	 strony	 i	 możliwości

samych	 uczestniczek,	 w	 ich	 zdolność	 do	 przemiany,	 przystosowania	 się	 i	 odkrywania	 własnych	 pomysłów	 na

rozwiązywanie	problemów.	

W	pracy	 facilitatora	ważne	 jest,	 aby,	przede	wszystkim,	wierzyć	ofiarom	przemocy	 i	nigdy	nie	prosić	o	dowody.

Facylitatorzy	powinni	również	przestrzegać	następujących	podstawowych	przekonań:	

•	Przemocy	domowej	można	zapobiec;	

•	Przemoc	domowa	nigdy	nie	jest	winą	osoby,	która	jest	jej	ofiarą;	

•	Przemoc	w	rodzinie	jest	zakorzeniona	w	stosunkach	władzy	i	kontroli	w	intymnych	relacjach	rodzinnych;	

•	Sprawcy	ponoszą	wyłączną	odpowiedzialność	za	swoją	przemoc;	

•	Dzieci	również	mogą	być	ofiarami	i	potrzebują	środowiska	wolnego	od	przemocy.	

Te	 fundamentalne	 przekonania	 i	 zasady	 z	 kolei	 umożliwią	 członkom	 grupy	 rozpoznanie	 ich	 indywidualnych

mocnych	stron,	zachowanie	 ich	niezależności	oraz	uznanie	praw	do	szacunku,	godności,	niezależności,	wyboru	 i
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kontroli	 (o	 ile	 nie	 jest	 to	 sprzeczne	 z	 zasadami	 bezpieczeństwa).	 	Aby	 wzmocnić	 atmosferę	 w	 grupie	 wsparcia

facylitatorzy	powinni	działać	w	sposób	asertywny,	nieoceniający	i	empatyczny,	promując	w	ten	sposób	umiejętności

omawiane	podczas	sesji	i	maksymalizując	potencjał	grupy.	

		

POTENCJALNE	PROBLEMY	W	PRACY	FACYLITATORA	

a)	Facylitator	dominuje	

Facylitator	może	próbować	 rozwiązać	wszystkie	problemy	 samodzielnie,	 zamiast	 angażować	 całą	grupę.	Może	 to

hamować	 potencjał	 grupy	 i	 prowadzić	 do	 sztucznej	 manipulacji	 procesami	 grupowymi.	 Z	 punktu	 widzenia

uczestników	taki	facilitator	funkcjonuje	w	grupie	z	pozycji	władzy	i	kontroli,	a	każde	takie	dominujące	zachowanie

może	potencjalnie	wzmocnić	poczucie	bezradności	wśród	uczestniczek.	

b)	Facylitator	ma	ustalone	oczekiwania	

Facylitator	 ma	 stereotypowe	 i	 konkretne	 oczekiwania	 co	 do	 tego,	 jak	 powinien	 zachowywać	 się	 członek	 grupy

(ofiara	 przemocy).	 Może	 to	 prowadzić	 do	 przeoczenia	 lub	 nieakceptowania	 wielu	 emocji,	 takich	 jak	 złość.

Facylitator	musi	 stworzyć	wystarczająco	 dużo	miejsca	w	grupie,	 aby	 każdy	 członek	mógł	 się	 rozwijać	 i	wyrażać

swoją	 indywidualność.	 Nazywając	 kobiety	 ofiarami	 i	 oczekując	 od	 nich	 określonego	 zachowania,	 cel

funkcjonowania	grupy	może	nie	zostać	osiągnięty.	

c)	Facylitator	uważa,	że	jest	większym	ekspertem	w	dziedzinie	życia	kobiet	niż	same	kobiety	

Często	 moderator	 ma	 dobre	 umiejętności	 teoretyczne	 i	 praktyczne	 do	 pracy	 z	 ofiarami	 przemocy.	 Może	 to

doprowadzić	go	do	przekonania,	że	ma	większe	zrozumienie	przemocy	domowej	niż	ofiary	przemocy	spotykają	się

w	grupie.	Prowadzący	powinien	uważać	kobiety	za	ekspertów	w	odniesieniu	do	ich	własnego	życia.	

d)	Prowadzący	stara	się	unikać	milczenia	

Być	może	z	powodu	własnego	niepokoju	lub	presji	czasu	prowadzący	zaczyna	mówić,	żeby	przerywać	chwile	ciszy.

Należy	pamiętać,	że	milczenie	jest	niezbędnym	narzędziem	pracy	grupowej:	daje	czas	na	myślenie	i	refleksję	oraz

może	 stworzyć	 pewne	 napięcia,	 które	 zmuszają	 członków	 grupy	 do	 szukania	 konstruktywnych	 rozwiązań.

Moderator	musi	być	otwarty	na	milczenie	i	elastyczny	podejście	do	kwestii	zarządzania	czasem.	

Sugestie	dotyczące	rozwiązania	tych	problemów	

Niektóre	 z	 tych	 problemów	można	 uniknąć	 lub	 rozwiązać	 je	 na	wczesnym	 etapie.	 Formularze	 oceny	 sesji	mogą

antycypować	narastające	trudności		i	problemy	-	na	przykład,	jeśli	kobiety	regularnie	zgłaszają,	że	czują	się	nieswojo
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w	 grupie,	 moderator	 powinien	 zareagować	 na	 ten	 problem.	 Jeśli	 pojawią	 się	 problemy	 z	 facylitatorami,	 wielu

kobietom	będzie	ciężko	stawić	im	czoła	tej	sytuacji	lub	zgłosić	je	w	formularzach	oceny	sesji.	Z	tego	powodu	ważne

jest,	 aby	 mieć	 wdrożoną	 procedurę	 składania	 skarg.	 Facylitator	 i	 współfacylitator	 mogą	 weryfikować	 siebie

nawzajem.	 Zalecany	 jest	 regularna	 superwizja	 moderatorów.	 Przydatne	 może	 być	 również,	 jeśli	 prowadzący

prowadzą	rejestr	lub	dziennik	na	temat	pracy	w	grupie.	

		

Zarządzanie	grupą	

Moderator	 razem	 ze	 współfacylitatorem	 samodzielnie	 planują	 zajęcia.	 Inną	 formą	 zarządzania	 jest	 stworzenie

zespołu	planowania.	W	ten	sposób	zyskuje	się	rozumienie	sytuacji	w	grupie	z	różnych	punktów	widzenia.	Eksperci,

którzy	pracują	z	ofiarami	przemocy	powinni	wnieść	dodatkowe	elementy	do	procesu	planowania.	Należy	rozważyć

udziału	 uczestniczek	 w	 pewnych	 fazach	 przygotowań	 do	 planowania	 sesji	 w	 formie	 wcześniejszych	 spotkań	 lub

kwestionariuszy.	Pozwoli	to	lepiej	zrozumieć,	co	chciałyby	uzyskać	biorąc	udział	w	grupach	wsparcia.
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11.	REKOMENDACJE	W	ZAKRESIE	ZWALCZANIA	PRZEMOCY	NA	MALCIE	

		

Analiza	istniejących	usług	wsparcia	dla	ofiar	przemocy,	w	szczególności	praktyczne	aspekty	wdrożenia	dyrektywy	w

sprawie	ofiar	wskazują,	które	z	nich	mogą	być	łatwo	przenoszone	i	potencjalnie	wdrażane	w	innych	organizacjach:	

a)	na	Malcie	na	szczególną	uwagę	zwraca	się	na	określone	kategorie	ofiar	przemocy.	Jednym	z	priorytetów	stanowi

pomoc	dzieciom.	Malta	wdrożyła	 nieformalne	 procedury	w	 ramach	któych	po	powiadomieniu	 organów	 ścigania	 o

wystąpieniu	 sytuacji	 przemocy	 wobec	 dziecka,	 prokuratura	 wraz	 policją	 zobowiązane	 są	 do	 podjęcia	 działania	 o

każdej	porze	dnia	i	nocy.	Dobrą	praktyką	stanowi	obecność	osoby	dorosłej	-	przedstawiciela	prawnego	dziecka.	Na

Malcie	sądy	zezwalają,	aby	osoba	dorosła	zwana	„przyjacielem”	towarzyszyła	ofierze	podczas	rozprawy	sądowej.		

b)	na	Malcie	dostęp	ofiar	do	usług	dla	usługi	i	systemu	opieki	świadczony	przez	różne	organizacje	jest	z	reguły	na

zadowalającym	 poziomie.	W	 kwietniu	 2017	 r.	 wprowadzono	 specjalną	 jednostkę	 wsparcia	 dla	 ofiar	 przemocy	 w

maltańskich	siłach	policyjnych.	Oddział	ten	zajmuje	się	udzielaniom	ofiarom	przemocy	informacji,	ale	też	utrzymuje

kontakty	z	ofiarami	przez	cały	czas	trwania	postępowania.	

c)	 Malta	 podjęła	 kroki	 na	 rzecz	 ograniczenia	 możliwości	 zatrzymania	 majątku	 ofiary	 przemocy.	 Jeśli	 w	 trakcie

śledztwa	 istnieje	potrzeba	pobrania	dowodów	z	urządzenia	elektronicznego	ofiary	 (takiego	 jak	 telefon	komórkowy,

laptop	 lub	 tablet	 ofiary),	 wyznaczony	 przez	 sąd	 ekspert	 spotyka	 się	 z	 ofiarą	 w	 dogodnym	 dla	 niej	 czasie	 w	 celu

uzyskania	tych	danych.	

d)	 Ochrona	 prywatności.	 Jedną	 z	 praktyk	 przyjętą	 przez	 organy	 ścigania	 na	 Malcie	 jest	 kontrola	 policyjnych

systemów	 baz	 danych.	 Systemy	 są	 poddawane	 szczegółowej	 kontroli,	 więc	 wszelkie	 dostępne	 dane,	 które	 są

zarejestrowane	lub	zmienione	są	ściśle	kontrolowane.	Dzięki	tym	mechanizmom	można	ustalić,	czy	i	przez	kogo	dane

wrażliwe	informacje	zostały	ujawnione,	a	sprawca	przemocy	ponownie	aresztowany.	

e)	podejmowane	 są	 	 specjalne	 środki	 związane	z	prowadzeniem	przesłuchań	z	ofiarami	przemocy	 seksualnej,	 przy

czym	dobra	praktyka	stanowi,	że	co	do	zasady,	przeprowadza	 je	osoba	 tej	 samej	płci,	co	ofiara.	Szczególne	środki

podejmowane	 są	 również	w	 stosunku	 do	 ofiar,	 które	 są	 osobami	 niepełnosprawnymi	 Jeśli	 niepełnosprawna	 ofiara

potrzebuje	pomocy	np.:	w	dotarciu	na	rozprawę	sądową,	specjalnie	do	tego	wyznaczony	funkcjonariusz	policji	może

towarzyszyć	ofierze.	

f)	W	 związku	 zapisami	 z	 art.	 24	 ochrona	 dzieci	 będących	 ofiarami	 polega	 na	wprowadzeniu	 rzeczników	 dziecka.

Rzecznicy	dzieci	są	prawnikami	wyspecjalizowanymi	w	sprawach	ochrony	praw	dziecka,	wyznaczani	przez	sądy	w

celu	 dbania	 o	 interes	 dziecka.	 Rzecznicy	 są	mianowani	 przez	miejscowe	 sądy	w	 celu	 zbadania	 sytuacji	 dziecka	 i
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zapewnienia	ochrony	praw	przez	cały	czas	trwania	postępowania	sądowego.	

g)	 organizacje	 świadczące	 usługi	wsparcia	 dla	 ofiar	 przemocy,	w	 szczególności	 usługi	mieszkań	 chronionych	 dla

ofiar	przemocy	nie	wyjawiają	danych	adresowych	i	pobytu	ofiar	w	takich	miejscach.	

	Oprócz	dobrych	praktyk	istnieją	też	problemy	wynikające	głównie	z	braku	istnienia	powiązania	instytucjonalnego	i

właściwych	struktur	wsparcia.	Na	Malcie	panuje	nieformalne	podejście	do	wszystkich	aspektów	świadczenia	usługi.

Większość	organizacji	nie	ma	wypracowanych	i	stosowanych	procedur	ani	protokołów	postępowania	w	przypadkach

przestępstw	 związanych	 z	 przemocą.	 Podstawowe	 rekomendacje	 w	 zakresie	 wsparcia	 działań	 na	 rzecz	 ofiar

przemocy	zgłaszane	przez	organizacje	pozarządowe	dotyczą:	

a)	zgodnie	z	obowiązującym	prawem	na	Malcie	to	na	właściwym	organie	spoczywa	ciężar	dostarczenia	informacji

ofierze.	 W	 praktyce	 zazwyczaj	 to	 ona	 sama	 musi	 pozyskać	 ważne	 dla	 siebie	 informacje.	 W	 ustawodawstwie

maltańskim	„właściwy	organ”	nie	jest	zdefiniowany,	co	utrudnia	ustalenie,	która	instytucja	musi	przede	wszystkim

dostarczyć	informacje.	Jednym	z	kluczowych	problemów	było	to,	że	ofiary	otrzymują	jedynie	częściowe	informacje,

a	więc	de	facto	po	stronie	ofiary	leży	zadanie	uzyskania	wszystkich	niezbędnych	informacji.	Problemy	pojawiają	się,

gdy	 ofiara	 musi	 zostać	 powiadomiona	 o	 zwolnieniu	 lub	 ucieczce	 sprawcy.	 Okazuje	 się,	 że	 	 w	 większości

przypadków	 ofiara	 nie	 jest	 powiadamiana	 o	 takiej	 sytuacji.	 Obecnie	 rekomendowane	 jest	 wprowadzenie

automatycznych	procedur	dzięki	którym	po	zwolnieniu	przestępcy	z	więzienia	w	systemie	pojawi	się	informacja	o

konieczności	poinformowania	o	tym	fakcie	również	ofiary	przemocy.	

b)	 maltańskie	 ustawodawstwo	 nie	 przyjęło	 dwustopniowego	 podejścia	 do	 identyfikacji	 ofiar	 wymagające

specjalnych	 środków	ochrony	 i	wsparcia.	Na	Malcie	 nie	 przeprowadza	 się	 indywidualnych	 ocen,	 a	 indywidualna

ocena	ofiar,	 która	 została	 zapisana	 i	 przewidziana	w	dyrektywie	UE,	 nie	 została	wprowadzona.	 Jedynie	 nieletni	 i

ofiary	 handlu	 ludźmi	mogą	 korzystać	 z	 indywidualnej	 oceny	 i	 specjalnych	 środków	 ochrony.	W	 tym	 przypadku

ofiary	przemocy	domowej	muszą	polegać	na	doświadczeniu	funkcjonariusza	policji	odpowiedzialnego	za	sprawę.	

c)	zgodnie	z	najlepszymi	praktykami	każde	dziecko	ma	być	traktowane	tak	samo.	Niestety	na	Malcie	na	lokalnych

komisariatach	 policji	 nie	 ma	 specjalnie	 wydzielonych	 pokoi	 dla	 dzieci,	 które	 stworzyłyby	 bezpieczne	 i	 stabilne

środowisko	 dla	 dzieci	 będących	 ofiarami	 (są	 tylko	 dwie	 takie	 lokalizacje).	 Z	 założenia	 na	 każdym	 komisariacie

policji	powinny	znajdować	się	zabawki	dla	dzieci,	aby	ułatwić	lepszą	komunikację.	Liczba	obecnych	osób	powinna

być	 ograniczona	 do	minimum,	 aby	 zapewnić	właściwe	 otoczenie,	 a	 dziecko	 powinno	 dyktować	 szybkość,	 rytm	 i

tempo	przesłuchania.
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