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Uprzejmie dziękuję Panu Rzecznikowi za zwrócenie uwagi na konieczność

wprowadzenia zmian w systemie ochrony zdrowia w zakresie przepływu informacji

dotyczących dzieci nie będących pod opieką placówek sprawujących podstawową opiekę

zdrowotną oraz za przesłanie propozycji zmian w tym zakresie zawartych w piśmie

znak: ZSS/500/1 1/2014/EK z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Uważam, że dla dobra realizowanych w przyszłości inicjatyw zaproponowane przez

Pana Rzecznika zmiany są w pełni uzasadnione i niezbędne. Natomiast pragnę zaznaczyć,

że większość postulatów zawartych w piśmie leży w kompetencjach Ministerstwa Zdrowia.

Nienmiej jednak, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Pana Rzecznika w zakresie

stworzenia dodatkowych instrumentów umożliwiających właściwy przepływ informacji

pomiędzy służbami w zakresie sytuacji zdrowotnej, szkolnej, socjalnej dziecka

w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej planowane jest rozpoczęcie w 2014 r. realizacji

projektu „Monitorowanie losów dziecka” w ramach obecnej perspektywy finansowej

Europejskiego Funduszu Społecznego.
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Projekt „Monitorowanie losów dziecka — standard postępowania pracowników

socjalnych — narzędzie służące ochronie dzieci przed przemocą w rodzinie” przewidywany

jest do realizacji w ramach projektu systemowego „Działanie 1.2 Wsparcie systemowe

instytucji pomocy i integracji społecznej”.

Zapisy projektu przewidują opracowanie narzędzia monitorowania losów dziecka —

rozumianego jako procedury działania dotyczące wyłonienia dzieci z rodzin zagrożonych

przemocą oraz procedury pracy z rodzinami zagrożonymi przemocą. Zostanie także

wypracowana koncepcja systemu informatycznego.

Ww. narzędzie będzie miało charakter integrujący działania różnych instytucji

zaangażowanych w realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym

pracowników socjalnych, kuratorów, nauczycieli przedszkolnych i szkolnych, pielęgniarki,

lekarzy, policjantów i innych.

W tym miejscu pragnę podkreślić, iż ww. narzędzie to przede wszystkim sposób pracy

i postępowania służb w przypadku zagrożenia bądź zaistnienia zjawiska przemocy wobec

dziecka.

Wypracowane narzędzie będzie stanowiło innowacyjny model w zakresie profilaktyki

w rodzinach. w których nie dochodzi do przemocy, ale w których występuje zagrożenie tego

zjawiska.

W projekcie zaplanowano następujące działania:

- opracowanie narzędzia do wyłonienia dzieci z rodzin z „grup ryzyka”, które będzie

stosowane przez ośrodki pomocy społecznej;

- opracowanie narzędzia do pracy z rodziną z wyłonionych „grup ryzyka”;

- opracowanie koncepcji systemu informatycznego do celów statystycznych;

- testowanie narzędzia w ramach Pilotażu;

szkolenia przedstawicieli instytucji działających w obszarze przemocy w rodzinie z zakresu

stosowania i przydatności wypracowanego narzędzia.

W ramach projektu po opracowaniu ww. narzędzia, zostanie przeprowadzony

w 9 gminach pilotaż.

Natomiast. po jego zakończeniu zostaną wypracowane wnioski na podstawie, których

będzie podjęta decyzja w zakresie dalszych działań, w tym ewentualnie wprowadzenie zmian

legislacyjnych.

Ponadto, pragnę Pana Rzecznika poinformować, że w dniu 29 kwietnia 2014 r.

na posiedzeniu Rady Ministrów został przyjęty nowy Krajowy Program Przeciwdziałania

Przemocy w Rodzinie na lata 20 14-2020.
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W Programie zostało zaplanowanych wiele działań. które w sposób pośredni bądź

bezpośredni wpłyną na realizację wskazanych przez Pana Rzecznika postulatów w ramach

obszaru pierwszego dotyczącego „Profilaktyki i edukacji społecznej”.

Na zakończenie wyrażam nadzieję, że realizowane inicjatywy zarówno

na szczeblu centralnym jak również lokalnym przy silnym wsparciu służb ochrony zdrowia

oraz pomocy społecznej w przyszłości konsekwentnie przyczynią się do skuteczniejszej

ochrony dzieci przed krzywdzeniem.
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