
„Są różne straszne rzeczy na świecie, 
ale najstraszniejsze, gdy dziecko boi się 
ojca, matki, wychowawcy……. 
Boi się zamiast kochać. Zamiast szanować”. 
 
                                                  Janusz Korczak 

                              

 
 
            Media co jakiś czas nagłaśniają brutalne przypadki maltretowania dzieci, pokazują  
tragedie najmłodszych poruszające opinię publiczną. A jest to wierzchołek góry lodowej, bo  
o większości przypadków przemocy, której ofiarami są  bezbronne dzieci możemy się nigdy 
nie dowiedzieć.  
Co roku w Polsce tysiące dzieci doświadcza przemocy ze strony członków najbliższej rodziny. 
Część z nich krzywdzi  świadomie, jednak wielu rodzicom brakuje wiedzy, umiejętności czy 
możliwości zapewnienia dziecku właściwej opieki. Wielu z nich sama była bita w dzieciństwie 
a teraz  powiela wzorce wyniesione z własnych domów. Maltretowaniu dzieci sprzyja 
również społeczna akceptacja oraz przekonanie, że kary fizyczne są efektywną metodą 
wychowawczą. W naszym społeczeństwie niestety wciąż funkcjonują stereotypy na temat 
przemocy, również tej wobec dzieci - jak chociażby to, że ma ona miejsce głównie                  
w rodzinach z tzw. marginesu społecznego.  

Doznawanie przez dziecko przemocy ze strony najbliższych  jest jednym z najbardziej 
bolesnych i trudnych doświadczeń w jego życiu, jest traumatycznym doświadczeniem 
okaleczającym psychikę. Ci, którzy powinni stanowić oparcie i dawać poczucie 
bezpieczeństwa, zawodzą, zadają ból i cierpienie. Dziecko krzywdzone przez dorosłych nie 
potrafi  samo obronić się, poradzić z tak trudną sytuacją. Czuje się bezbronne  i samotne. 
Reagowanie i podejmowanie wszelkich działań  zanim dojdzie do sytuacji zagrożenia zdrowia 
i życia dziecka jest zadaniem naszym, dorosłych.   

Mówiąc o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nie możemy mieć na myśli tylko 
działań proceduralnych, prawnych podejmowanych przez przedstawicieli instytucji do tego 
powołanych. Chodzi również o reakcję rodziny, przyjaciół, sąsiadów, świadków. Nie każdy 
musi bezpośrednio angażować się w rozwiązywanie trudnej sytuacji dziecka. Jednak 
zauważenie, że dzieje się coś niepokojącego i zareagowanie na to, jest warunkiem uzyskania 
przez nie pomocy.  

24 września 2013r. rozpoczęła się  miejska kampania społeczna „Rodzina bez 
przemocy – pragnienie wszystkich dzieci”, zorganizowana przez Zespół Interdyscyplinarny                         
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Urząd Miasta i Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Puławach pod patronatem Prezydenta Miasta Puławy. 

Główny cel jaki nam przyświeca to zwrócenie uwagi społeczności lokalnej na problem 
krzywdzenia dzieci, który niestety wciąż istnieje i powoduje wiele szkód.  
Podnoszenie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy  w rodzinie oraz zagrożeń 
z tym związanych jest niezbędnym elementem przeciwdziałania temu zjawisku. Chcemy 
promować wzory życia rodzinnego oparte na miłości, wzajemnym szacunku, zrozumieniu, 
pomocy. 
W ramach Kampanii planujemy szerokie spektrum działań, tak by dotrzeć do dużej                    
i różnorodnej grupy odbiorców. Kampania jest adresowana do wszystkich mieszkańców 
Puław a w szczególności dzieci i młodzieży, rodziców, przedstawicieli służb i instytucji 
pracujących z dziećmi oraz udzielających pomocy dzieciom krzywdzonym. 



Pierwszym działaniem w ramach Kampanii było spotkanie informacyjne i debata służb 
na temat lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy, które odbyło się 24.09.2013r.                
w Urzędzie Miasta w Puławach. 

 2 października 2013r, który jest Międzynarodowym Dniem bez Przemocy odbyła się 
pikieta dzieci i młodzieży na Placu Chopina oraz debata młodzieży z Rzecznikiem Praw 
Dziecka. Gościem honorowym była Wiceminister Pracy i Polityki Społecznej – P. Elżbieta 
Seredyn oraz Rzecznik Praw Dziecka – Pan Marek Michalak. Młodzież miała możliwość 
wyrażenia swoich poglądów, pragnień, potrzeb i oczekiwań wobec dorosłych, rozważań nad 
tym jakiej rodziny pragną i jaką zechcą stworzyć w przyszłości.  

Rozpowszechniane są plakaty promujące Kampanię, broszury i ulotki informacyjne 
skierowane do dzieci i dorosłych.  

Mamy nadzieję, że w lokalnej prasie, portalach internetowych ukażą się artykuły 
informujące o działaniach różnych instytucji i podmiotów w zakresie przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie i pomocy dziecku krzywdzonemu. Liczymy również na przekazy 
medialne, dzięki którym informacja o kampanii i relacja z realizowanych działań trafi do 
mieszkańców Puław. 
Całość kampanii uzupełnią interdyscyplinarne szkolenia adresowane do grup zawodowo 
stykających się z problematyką krzywdzenia dzieci. 

Chcielibyśmy aby efektem naszych działań było  ograniczenie stosowania przemocy 
wobec dzieci, ale także zwiększenie wrażliwości i społecznego zaangażowania w sprawy 
związane  z przeciwdziałaniem temu zjawisku. 

 

                                                                                            Anna Górzyńska 
                                                                                              Przewodnicząca  
                                                                                                               Zespołu Interdyscyplinarnego 
                                                                                                        ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie  
                                                                                                                                w Puławach 
 
 

 
 


