Szanowni Państwo
Uprzejmie informujemy, że zainteresowanie udziałem w projekcie „Superwizja dla osób pracujących w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizowanym przez Fundację PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki
Społecznej na zlecenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego
Programu Zdrowia na lata 2016 - 2020 wyraziły 284 gminne zespoły interdyscyplinarne ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, których Przewodniczący wypełnili i przesłali do nas 277 formularzy zgłoszeniowych.
Państwa odzew na ogłoszenie o superwizji świadczy o bardzo dużym zapotrzebowaniu na tę formę wsparcia
specjalistów pracujących w trudnym obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. To ważna informacja, którą
przekażemy Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjującej i finansującej niniejszy projekt
Wojewódzkim koordynatorom realizacji KPPPwR oraz Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej. Do informacji tej
dołączymy wykaz tych gmin, w których z powodu organiczonych ram projektowych nie jesteśmy w stanie
przeprowadzić superwizji. Projektem objęte zostaną 44 grupy na terenie całego kraju, w tym 4 grupy biorące udział
w projekcie superwizyjnym w ubiegłym roku. Grupy te wyłoniliśmy z nadesłanych przez Państwa zgłoszeń. Ich wykaz
znajduje się poniżej. Liczba utworzonych grup superwizyjnych w poszczególnych województwach jest zróżnicowana
i wynika z liczby nadesłanych formularzy. Najwięcej zgłoszeń w tym roku wpłynęło z województwa wielkopolskiego
(40 zgłoszeń), a najmniej z województwa świętokrzyskiego (5 zgłoszeń).
Dokonując analizy zgłoszeń, w pierwszej kolejności sprawdzaliśmy spełnienie wymogów organizacyjno formalnych z regulaminu superwizji. W przypadku 43 zgłoszeń nie został spełniony co najmniej jeden z wymogów:
zgłoszenie nadesłane w ustalonym terminie, grupa licząca nie mniej niż 6 i nie więcej niż 10 osób, co najmniej
2 osoby pracujące w grupach roboczych, wskazanie sali dydaktycznej mieszczącej się poza miejscem pracy
wszystkich uczestników superwizji, wskazanie oczekiwanych celów i/lub rezultatów superwizji. Pozostałe 234
zgłoszenia przeanalizowaliśmy pod kątem interdyscyplinarnego charakteru zgłaszanej grupy, możliwości osiągnięcia
oczekiwanych celów i rezultatów superwizji oraz wielkości gminy. Wzięliśmy również pod uwagę aplikowanie do
udziału w ubiegłorocznym projekcie, a gdy w dalszym ciągu liczba zgłoszeń przewyższała liczbę grup planowanych
w danym województwie, dokonaliśmy losowego wyboru.
Wszystkim Paniom i Panom Przewodniczącym zespołów interdyscyplinarnych, którzy wyrazili zainteresowanie
udziałem w projekcie, serdecznie dziękujemy za zaangażowanie, poświęcony czas i przede wszystkim za okazanie
dbałości o swoich współpracowników. Wyrażamy przy tym przekonanie, że idea superwizji dla realizatorów
procedury "Niebieskie Karty" będzie stale rozwijana, a bardzo duże zapotrzebowanie na wsparcie superwizyjne,
wynikające z przebiegu rekrutacji w niniejszym projekcie, przełoży się na skalę proponowanych działań w kolejnych
projektach superwizyjnych o zasięgach ogólnopolskich i regionalnych. Informujemy jednocześnie, że w 2019 roku
projekt superwizyjny dla specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie ze środków NPZ
2016-2020 realizowany jest także przez Stowarzyszenie "Niebieska Linia", które organizuje nieodpłatne sesje
superwizyjne na terenie Warszawy. Bliższe informacje o tym projekcie znajdą Państwo pod adresem:
www.niebieskalinia.org/?id=138
Życząc satysfakcji w wykonywaniu trudnej, lecz bardzo potrzebnej pracy w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, pozostajemy z wyrazami szacunku i uznania
dla wszystkich Państwa.
Superwizorzy w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie
certyfikowani przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
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Wykaz grup, w których przeprowadzona zostanie superwizja (2 sesje)
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie

śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie

wielkopolskie

zachodniopomorskie

Zespoły Interdyscyplinarne
1. Żmigród
2. Włocławek
3. Biała Podlaska (gm. miejska)
4. Puławy
5. Stare Kurowo i Zwierzyn
6. Zbąszynek
7. Aleksandrów Łódzki i Konstantynów Łódzki
8. Bolimów
9. Kutno
10. Dębno
11. Łącko
12. Marki i Kobylin
13. Korfantów
14. Olesno
15. Kuryłówka
16. Pysznica
17. Trzcianne
18. Chmielno
19. Chojnice
20. Nowa Karczma
21. Nowy Dwór Gdański
22. Wejherowo
23. Bestwina
24. Wilkowice
25. Staszów
26. Biała Piska
27. Olsztynek
28. Prostki
29. Rozogi i Świętajno
30. Tolkmicko
31. Czerniejewo
32. Gołuchów
33. Kołaczkowo i Miłosław
34. Krzyż Wielkopolski
35. Śmigiel
36. Ujście
37. Czaplinek
38. Mielno
39. Drawno
40. Świeszyno

Wykaz grup, w których przeprowadzona zostanie superwizja (4 sesje)
41. Czeladź

42. Dęblin

43. Łaziska Górne

44. Nowy Targ

W sprawie ustalenia terminów spotkań superwizyjnych skontaktują się z Paniami / Panami
przewodniczącymi zespołów interdyscyplinarnych superwizorzy prowadzący sesje
w poszczególnych grupach superwizyjnych.
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