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w wystąpieniu z 13 stycznia l7 rokulkierowanym do MinistľaZdrowia oraz Ministra

Rodziny, Pľacy i Polityki Społecznej zwľóciłem uwagę na konieczność opracowania dla

pracowników gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych narzędzi do oceny

ry zyka występowania przemocy w rodzinie.

Zgodnie z art.9a ustawy z dnia29lripca 2005 ľ. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie

(Dz. U. z 2Ol5 r. poz. 1390), przedstawiciel gminnej komisji rozwiązywania problemów

alkoholowych jest jednym z członkőw zespołu interdyscyplinamego, który działa na rzecz

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochľony ofiar przemocy w rodzinie.

Celem narzędzia szacowania ryzyka jest podniesienie skuteczności dziaŁan

podejmowanych pÍZez podmioty' które realizują zadania w zakľesie przeciwdziałania

przemocy w rodzinie oÍaz zapewnienie bezpieczeństwa osobom dotkniętym przemocą'

popr Zez minimalizowanie zagr oŻerna Ży cia i zdrowia tych o sób.

ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar Przemocy w Rodzinie ''Niebieska Linia'' Instýutu

Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego opľacowało dla

pracowników sfużby zdľowia i oświaty specjalne algoľýmy, któľe pomagają rozpoznać,

symptomy mogące świadczyć o przemocy domowej oraz wskazują, jak zachować się

w sýuacjach, gdy zachodzi podejrzenie, że pacjent lub uczeń może jej doświadczać.

Wcześniej podobne kwestionariusze opracowano dla policj antów.

W piśmie z 7 lutego 2017 roku (znak: MDP.073.7.201'7 'TA), zawierającym odpowiedŹ

na wspomniane wyżej wystąpienie. poinformowano, że Państwowa Agencja Rozwiązywania

l Wystąpienie generalne Rzecznika Praw Dziecka z 13 sÍycznia2017 roku (znak: ZsR.422.21.20ló.AMlK)
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Problemów Alkoholowych opľacuje w 20l7 roku wýyczne dotyczące szacowania ryzyka

oľaz postępowania członków Gminnych Komisji Rozwiązyrľania Problemów Alkoholowych

(GKRPA) w sytuacji zetknięcia się z pľzemocą w rodzinie. Pľzy tworzeniu algorymu

postępowania planuje skoľzystać z doświadczeń ekspertów skupionych w swojej RaĺJzie ds.

przeciu,dziclłclnia pľZemocy u, ľodzinie oraz Z wypracowanych już zasad postępowania

policjantów, pracowników socjalnych, przedstawicieli oświaty i ochrony zdrowia'

W odpowiedzi (znak: MDP.073.l'20l8.TA) na kolejne wystąpienie Rzecznika

poinformowano, Że Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

przygotowała pľojekt wýycznych, dotyczących szacowania ryzyka oÍaz postępowania

Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w sytuacji

zetknięcia się z przemocą domową. PovĺyŻszy pľojekt w pierwszym kwartale 2018 roku miał

zostaé poddany analizie przez członków Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Mając na uwadze powyŻsze, działając na podstawie art. lOa i art. l l ustawy z dnia

6 stycznia 2000 ľ. o Rzeczniku Praw Dziecka (Dz. U. z 20|7 r. poz. 922), zulracam się do

Pana Ministra z prośbą o przekazanie informacji na jakim etapie znajdują się prace członków

Rady ds. pľzeciwdziałania przemocy w rodzinieJ w szczególności, czy i kiedy projekt

Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wejdzie w życie.
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