Bli¿ej ni¿ mylisz

PRZERWAÆ MILCZENIE...
850, 191, 85  pozornie nic nie znacz¹ce liczby. Jednak za ka¿d¹ z nich
ukrywa siê dramat ma³¿onka, dziecka, seniora  osób, które dowiadczy³y
przemocy ze strony najbli¿szych. Liczby te to wszczête jedynie w 2017 roku
procedury Niebieskiej Karty. Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej w Krakowie rozpocz¹³ w³anie kolejn¹ ods³onê kampanii pod nazw¹ B¹dmy
wra¿liwi!. W pojazdach komunikacji miejskiej oraz na stronach instytucji
miejskich zaanga¿owanych w przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie bêd¹
emitowane spoty powiêcone przemocy w rodzinie. Tematyka spotów dotyczy dzieci i seniorów dowiadczaj¹cych przemocy, przemocy w zwi¹zkach,
ponadto zawieraj¹ one informacje o miejscach, gdzie mo¿na uzyskaæ pomoc.
PRZEMOC CZÊSTO
JEST ELEGANCKA
Zak³adaj¹c rodzinê, bior¹c lub ka¿dy
marzy o spokojnym, szczêliwym ¿yciu.
Mieszkanie, praca, dzieci, wspólne wyjazdy, a przede wszystkim wzajemna mi³oæ i szacunek. To obraz z jakim zaczynamy wspólne ¿ycie. Nie zawsze jednak
ta piêkna wizja spe³nia siê w rzeczywistoci  pojawiaj¹ siê sytuacje, które stanowi¹ sygna³ ostrzegawczy, jednak nie
s¹ brane na powa¿nie. Dla wielu osób,
w szczególnoci kobiet, wybuchy zazdroci przyjmowane s¹ wielokrotnie jako objaw uczucia, a wydzielanie i kontrolowanie pieniêdzy  jako troska i dbanie o rodzinny bud¿et. Pierwsze k³ótnie t³umaczone s¹ jako wzajemne docieranie siê,
czasami jednak s¹ to pocz¹tki dramatu,
który niejednokrotnie trwa przez wiele lat,
czasem ca³e ¿ycie.
Pani Magdalena ma syna z pierwszego zwi¹zku. Gdy pozna³a swojego obecnego mê¿a s¹dzi³a, ¿e jej ¿ycie od tej
pory bêdzie ju¿ tylko szczêliwe. Cieszy³a
siê, ¿e syn i ma³¿onek dogaduj¹ siê, a rodzina znowu bêdzie pe³na...
 Jaki jest mój m¹¿?  zastanawia siê
pani Magdalena.  To kulturalny mê¿czyzna, elegancki, szarmancki wobec kobiet,
troskliwy. Taki jest mój m¹¿ gdy wychodzimy z mieszkania, spotykamy siê z
rodzin¹. Dlatego te¿ gdy zaczê³y siê ataki
przemocy d³ugo to ukrywa³am, no bo kto
by mi uwierzy³? To te¿ nie by³o tak, ¿e
od razu mnie uderzy³. Pocz¹tkowo to po
prostu by³y awantury, które zaczyna³ z
b³ahego powodu. Na co mia³am siê skar¿yæ? Przecie¿ nawet najlepsze ma³¿eñstwa siê k³óc¹. Stara³am siê go uspokajaæ, bo wydawa³o mi siê, ¿e te jego nerwy
to nic takiego. Gdy mnie pobi³, na kilka godzin straci³am przytomnoæ, trafi³am do szpitala. Stan mój by³ na tyle powa¿ny, ¿e spraw¹ zajê³a siê policja, za³o¿ono mi Niebiesk¹ Kartê, otrzyma³am pomoc.
Pomimo przemocy, jakiej dowiadczy³a
pani Magdalena, nadal jest ze swoim
mê¿em. Nie ma mo¿liwoci, aby zamieszka³a samodzielnie. Jej ¿ycie to ci¹g³e zachowywanie ostro¿noci i wiadomoæ,
¿e przemoc mo¿e wróciæ. Jak podkrela
jednak teraz wie jak wzywaæ pomoc, do
kogo siê zwróciæ. Przesta³a ukrywaæ
przed s¹siadami, rodzin¹, ¿e w jej rodzinie dochodzi do przemocy.
Osoby, które dowiadczaj¹ przemocy
nie zawsze mog¹ samodzielnie szukaæ
pomocy, czy poinformowaæ o krzywdzie
doznawanej ze strony najbli¿szych. Dlatego tak wa¿n¹ rolê odgrywaj¹ osoby z
bliskiego otoczenia, s¹siedzi.

DLA DZIECI WARTO
SIÊ POWIÊCIÆ...
Wiele osób dowiadczaj¹cych przemocy w ma³¿eñstwie
stara siê za wszelk¹ cenê
ochroniæ dzieci. Niestety, pokutuje przewiadczenie, ¿e
trzeba powiêciæ siê, aby dzieci, bez wzglêdu na to jak wygl¹da ¿ycie rodzinne, wychowywa³y siê z mam¹ i tat¹.
Z³udnym jest jednak przewiadczenie, ¿e rodzic mo¿e
ochroniæ dziecko przed przemoc¹, która jest wymierzana
w niego samego przez ma³¿onka. W takich sytuacjach
przemoc w stosunku do
wspó³ma³¿onka szybko przenosi siê na dziecko. Nawet
je¿eli dziecko nie dowiadcza
jej w sposób bezporedni, fizyczny, staje siê wiadkiem,
dowiadcza przemocy psychicznej.
 Przez d³ugi czas znosi³am
wszystko cierpliwie. Bra³am
na siebie wszystkie ataki z³oci mojego mê¿a. Tym bardziej, ¿e on by³
w tym bardzo sprytny. Ograniczanie pieniêdzy, kontrolowanie zakupów, zakaz
pracowania wszystko t³umaczy³ mi dobrem dzieci. To proszê mi powiedzieæ,
jak mia³am siê zachowywaæ  pyta pani
Krystyna. Ja przede wszystkim nie
chcia³am, aby dzieci to wszystko widzia³y. Pogodzi³am siê z tym, ¿e m¹¿ przegl¹da³ mój telefon, pods³uchiwa³ rozmowy, znalaz³am nawet w domu sprzêt nagrywaj¹cy. Nie chcia³am ¿eby dzieci wychowywa³y siê w rozbitej rodzinie. Dla
nich warto siê powiêciæ i byæ razem.
Wszystko zmieni³o siê gdy po kolejnej
awanturze syn powiedzia³ mi, ¿e siê o
mnie boi. Wtedy otworzy³y mi siê oczy.
Uwiadomi³am sobie, ¿e gdy dochodzi
do awantury to dzieci s¹ zawsze obok,

czuwaj¹ ¿eby mnie broniæ. Powiedzia³am
wtedy dosyæ.
Dzieci Krystyny nie zosta³y nigdy pobite przez ojca. Nie zawsze jednak tak
to wygl¹da. Tylko w 2017 roku wszczêto
85 procedur Niebieskiej Karty w stosunku do dzieci, które dowiadcza³y przemocy.
 W Krakowie zorganizowany jest system ochrony ofiar przemocy i prowadzo-

B¹dmy wra¿liwi, które jest jednoczenie has³em kampanii Miasta Krakowa
na rzecz przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie. Do konkursu zaproszono dzieci
i m³odzie¿ z przedszkoli, szkó³ podstawowych oraz klas gimnazjalnych z terenu
dzielnicy XVIII Miasta Krakowa. Dzieci
i m³odzie¿ w swoich pracach przedstawia³y historie, w których wra¿liwoæ na
drugiego cz³owieka, czêsto dziecko, by³a

ne s¹ dzia³ania z zakresu profilaktyki 
mówi Witold Kramarz, dyrektor Miejskiego Orodka Pomocy Spo³ecznej w
Krakowie.  Osobami, które czêsto dowiadczaj¹ przemocy ze strony najbli¿szych i w szczególny sposób powinny
byæ objête pomoc¹, s¹ dzieci oraz osoby starsze. Osoby dotkniête przemoc¹ w
rodzinie mog¹ skorzystaæ z dostêpnych
form wsparcia, terapii i poradnictwa.
Wa¿ne jednak, aby informacja o takich
miejscach do nich dociera³a.
Zespó³ ds. dzia³añ lokalnych nr 4 
Zespo³u Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia³ania Przemocy w Rodzinie,
wspólnie z Rad¹ Dzielnicy XVIII po raz
czwarty zorganizowa³ coroczny konkurs
(prze)MOC W RODZINIE. W tym roku
jego motywem przewodnim by³o has³o

czynnikiem wyzwalaj¹cym, aby podj¹æ
próbê pomocy. Mo¿na zadaæ sobie pytanie dlaczego tak trudny temat podejmuj¹ dzieci i m³odzie¿? Bo to w³anie one
czêsto dowiadczaj¹ przemocy fizycznej,
psychicznej lub s¹ jej wiadkami. Opisywane w konkursie literackim historie
dobitnie wiadcz¹, ¿e m³odym ludziom
temat nie jest obcy. Z jednej strony nie
jest to zbyt optymistyczny prognostyk,
z drugiej jednak pokazuje, ¿e coraz czêciej dzieci i m³odzie¿ reaguj¹ w sytuacjach dziej¹cego siê z³a, maj¹c wiedzê
czym jest przemoc w rodzinie i gdzie
mo¿na znaleæ pomoc.
NIE DONIOSÊ
NA DZIECKO...
Kilka miesiêcy temu media opisywa³y
przypadek starszej osoby, która straci³a
przytomnoæ pod swoim blokiem. Historia z pozoru dosyæ niewinna, okaza³o siê
jednak, ¿e cz³owiek ten by³ skrajnie niedo¿ywiony. Choæ s¹siedzi uwa¿ali go za
dosyæ zamo¿nego cz³owieka, on jada³ jeden bardzo skromny posi³ek dziennie.
Powodem nie by³a bieda. W trakcie pobytu w szpitalu okaza³o siê, ¿e ca³a emerytura jest mu zabierana przez doros³e
dzieci, które nie widzia³y w tym nic niew³aciwego. T³umaczy³y, ¿e ojciec ma zap³acone rachunki, a za pozosta³e pieni¹dze mo¿e sobie kupowaæ co chce. Tyle,
¿e pieniêdzy przekazywanych ojcu, które
podobno pozosta³y po zap³aceniu rachunków, by³o tylko 200 z³. Za tê kwotê star-

WA¯NE TELEFONY
n Policja  997, 112
n Miejski Orodek Pomocy Spo³ecznej  12 616 54 08
n Orodek Interwencji Kryzysowej, ul. Radziwi³³owska 8b,
tel. 12 421 92 82 (ca³odobowo, bezp³atnie, miejsce schronienia)
n Orodek dla Osób Dotkniêtych Przemoc¹, os. Krakowiaków 46,
tel. 12 425 81 70 (ca³odobowo, bezp³atnie, miejsce schronienia)
Infolinia dla osób dowiadczaj¹cych przemocy w rodzinie
 Niebieska Linia: l 800 120 002 (ca³odobowo, bezp³atnie) l 22 668 70 00 (codziennie w godz. 12.00 18.00, koszt po³¹czenia zgodny z cennikiem operatora telefonicznego)

szy pan musia³ siê nie tylko wy¿ywiæ
przez ca³y miesi¹c, ale tak¿e kupiæ lekarstwa.
Przemoc w stosunku do seniorów, niestety tak¿e jest coraz bardziej powszechnym zjawiskiem. Starszym osobom bardzo trudno jest prze³amaæ wstyd, ¿e znêcaj¹ siê nad nimi ich dzieci, ¿e s¹ okradani przez wnuki. Trudnoæ polega tak¿e
na zakorzenionych pogl¹dach, o za³atwianiu spraw rodzinnych w
czterech cianach domu.
S³aboæ wynikaj¹ca z podesz³ego wieku i choroby, dodatkowo zamyka ich przed
szukaniem pomocy. Lêk
przed oddaniem do ca³odobowego orodka dla osób
starszych, lêk przed szpitalem, z którego nikt nie odbierze seniora po zakoñczonym leczeniu, nie pozwala
zwróciæ siê o pomoc. Z
tego powodu bardzo czêsto
to w³anie s¹siedzi, znajomi mog¹ byæ tymi osobami, które zareaguj¹, poszukaj¹ instytucji, gdzie zg³osz¹ podejrzenie stosowania
przemocy.
Gdy do jednej z instytucji: policji, pomocy spo³ecznej, owiaty, ochrony zdrowia lub komisji rozwi¹zywania problemów alkoholowych, zobowi¹zanych do
realizacji procedury Niebieskiej Karty trafi informacja (tak¿e anonimowo) o
krzywdzie i przemocy doznawanej przez
osobê, podjête zostaj¹ dzia³ania, które
pozwol¹ sprawdziæ sytuacjê. Jeli przedstawiciel jednej z wymienionych instytucji podejrzewa, ¿e mo¿e dochodziæ do
przemocy w rodzinie, zostanie wówczas
wszczêta procedura Niebieskiej Karty.
To pocz¹tek bezporedniej pracy z rodzinami dotkniêtymi przemoc¹, która ma na
celu przerwanie przemocy w rodzinie
oraz udzielenie pomocy jej cz³onkom.
Dzia³ania te realizuj¹ przedstawiciele instytucji bêd¹cy w bezporednim kontakcie z rodzin¹.
TO NIE JEST MÓJ PROBLEM
Najlepsze kampanie spo³eczne nie bêd¹
skuteczne je¿eli my sami nie bêdziemy
bardziej wra¿liwi na drugiego cz³owieka. ¯yjemy na coraz bardziej strze¿onych
osiedlach, coraz bardziej anonimowi.
Zajêci swoim sprawami czêsto nie chcemy s³yszeæ dochodz¹cych krzyków z
mieszkañ s¹siadów, nie zwracamy uwagi
na siñce naszych wspó³pracowników.
Akceptujemy klapsa dla dziecka bo
przecie¿ nas zdenerwowa³o. Te wszystkie drobne elementy sk³adaj¹ siê na wydarzenia, których efektem czêsto jest
ludzki dramat. Nie bójmy siê reagowaæ
i b¹dmy wra¿liwi.
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Ilustracja do tekstu to jedna z prac
nades³anych na tegoroczny konkurs
plastyczny (prze)MOC W RODZINIE
 B¹dmy wra¿liwi.

Nowa Huta
miejsce dobre do ¿ycia
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