Rekomendacje

W świetle wyników niniejszego badania należy nadal usprawniać system pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem, by szybko mogły skorzystać
z profesjonalnego wsparcia i poradzić sobie z traumatycznym przeżyciem.
W szczególności zasadne wydaje się skupienie na poniższych obszarach:

1		

Większej integracji systemu wsparcia dla osób pokrzywdzonych
przestępstwem, usprawnienia współpracy między samymi OPPP oraz między
OPPP a innymi podmiotami zaangażowanymi w pomoc osobom pokrzywdzonym. W tym kontekście szczególnie ważne są wszelkie działania zwiększające
zaangażowanie przedstawicieli ochrony zdrowia i usprawniające podejmowanie szybkiej, interdyscyplinarnej interwencji w sytuacji podejrzenia/stwierdzenia przestępstwa na szkodę dziecka. Istotne jest doprecyzowanie przepisów
i wytycznych, by jasno określały sposoby wymiany informacji w celu zapewnienia jak najlepszej pomocy dziecku pokrzywdzonemu przestępstwem.

2
		

Rozwoju kompleksowej, specjalistycznej oferty swoiście dla dzieci,
w tym przesłuchiwania dzieci w przyjaznym miejscu, świadczonej w jednej instytucji (wzorem amerykańskich Child Advocacy Center, europejskich Barnhausów,
czy – w Polsce –  pilotażowych Centrów Pomocy Dzieciom), by dziecko nie musiało
kontaktować się z wieloma podmiotami, tylko w jednym miejscu mogło skorzystać
ze wsparcia osób przeszkolonych konkretnie do pracy z dzieckiem pokrzywdzonym przestępstwem.

3
		

Dbałości o specjalistów pracujących w podmiotach świadczących
wsparcie dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem, zapewnienie szkoleń i superwizji (również w ramach zadań finansowanych z Funduszu Sprawiedliwości)
rozwijających kompetencje i podnoszących kwalifikacje, a także przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz zapewnienie stabilnych i godnych warunków
zatrudnienia.

4

		
Zmiany systemu finansowania oferty wsparcia dla osób pokrzywdzonych przestępstwem na zapewniający większą stabilność i przewidywalność oraz
umożliwiający kontynuowanie rozpoczętych procesów wsparcia. Sugerowane rozwiązania to odejście od trybu konkursowego na rzecz zlecenia zadań lub wydłużenie okresów, na jakie organizowane są konkursy, i taka ich organizacja, by między
kolejnymi projektami nie było przerw, które sprawiają, że osoby pokrzywdzone
przestępstwem nie są pewne, czy będą mogły nadal korzystać ze wsparcia, lub zostają tego wsparcia na kilka miesięcy pozbawione. Za takim podejściem przemawia
też to, że nowo otwierane placówki potrzebują wielu miesięcy, by zakorzenić się ze
swoją ofertą w świadomości lokalnej społeczności i wyrobić sobie zaufanie, które
skłoni pokrzywdzonych przestępstwem do korzystania z ich wsparcia.

5		

Zmniejszenia biurokracji związanej z realizacją zadań finansowanych
z Funduszu Sprawiedliwości, przegląd wymaganej dokumentacji i jej ograniczenie do niezbędnego minimum, uelastycznienie form wsparcia, które pomogłoby
dostosować oferowaną pomoc do rzeczywistych potrzeb osób pokrzywdzonych
przestępstwem.

6
		

Położenia większego nacisku na działania profilaktyczne skierowane
do ogółu dzieci i rodziców, a w szczególności do grup ryzyka.

7		

Wyciągnięcia wniosków z działania w okresie pandemii i przygotowanie oferty wsparcia (online, hybrydowej, procedur postępowania) także na
sytuacje nadzwyczajne, np. lockdownu, gdyby miał się powtarzać.

8
		

Uzgodnienie i wdrożenie minimalnych standardów monitorowania
i ewaluacji prowadzonych działań.

