
 

 

 

 

 

   
 

Zadanie finansowane ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 
 

Szanowni Państwo 
 

 Uprzejmie informujemy, że zainteresowanie udziałem w projekcie „Superwizja dla osób 
pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, realizowanym na zlecenie 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ze środków Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016 - 2020 wyraziło 238 gminnych zespołów interdyscyplinarnych                        
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, których przewodniczący wypełnili i przesłali do nas 
formularze zgłoszeniowe. Taki 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 zarówno 
Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, inicjującej i finansującej niniejszy 
projekt oraz Regionalnym Ośrodkom Polityki Społecznej, za których pośrednictwem docierała do 
Państwa informacja o superwizji. Do informacji tej dołączymy wykaz tych gmin, w których               
z powodu organiczonych ram projektowych nie jesteśmy w stanie przeprowadzić superwizji. 
 Projektem objętych zostanie 36 grup superwizyjnych na terenie całego kraju, które 
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 wpłynęło z województwa pomorskiego - 40 
zespołów, a najmniej z województwa łódzkiego - 5 zespołów.   
 Dokonując analizy zgłoszeń, w pierwszej kolejności sprawdzaliśmy spełnienie wymogów 
organizacyjno - formalnych z regulaminu superwizji. W przypadku 51 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, sala 
szkoleniowa mieszcząca się poza miejscem pracy uczestników superwizji, wskazanie oczekiwanych 
celów i rezultatów superwizji. Pozostałych 187 zgłoszeń przeanalizowaliśmy pod kątem wielkości 
gminy, proponowanego składu grupy oraz sformułowanych celów i rezultatów superwizji, 
dokonując bardzo trudnego wyboru 36 grup objętych projektem.  

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. 

 
Życząc wiele 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 
 
 

 

Fundacja PCPS - Poznańskie Centrum Profilaktyki Społecznej 
ul. Głogowska 27, 60-702 Poznań 

tel.: 612211112, fax: 612230903, www.pcps.pl, fundacja@pcps.pl 
koordynator projektu:  

Piotr Wojnowski, tel. 602679669, p.wojnowski@pcps.pl 
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Wykaz grup superwizyjnych, w których przeprowadzona zostanie superwizja 

 

Województwo Zespoły Interdyscyplinarne 

dolnośląskie   1. Czernica 
  2. Dobromierz 
  3. Oława (gm. wiejska) 

kujawsko-pomorskie   4. Dobrcz 
  5. Szubin 

lubelskie   6. Dęblin 

lubuskie   7. Zielona Góra 

łódzkie   8. Wieruszów 

małopolskie   9. Laskowa 
10. Nowy Targ 
11. Rytro 

mazowieckie 12. Płock 
13. Rząśnik 
14. Sochaczew 

opolskie 15. Prószków 

podkarpackie 16. Chmielnik i Lubenia 
17. Ropczyce 

podlaskie 18. Mońki 

pomorskie 19. Brusy 
20. Czersk 
21. Pszczółki 
22. Stegna, Sztumowo i Krynica Morska 
23. Sztum 
24. Trąbki Wielkie 

śląskie 25. Chorzów 
26. Czeladź 
27. Łaziska Górne 

świętokrzyskie 28. Górno 
29. Sitkówka Nowiny 

warmińsko-mazurskie 30. Jonkowo 
31. Nowe Miasto Lubawskie 

wielkopolskie 32. Nekla 
33. Nowe Skalmierzyce 
34. Śrem 

zachodniopomorskie 35. Borne Sulinowo 
36. Szczecinek (gm. miejska) 

 

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

w poszczególnych grupach superwizyjnych. 


