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Przemoc wobec kobiet jest kwestią                               

wadliwego systemu, więc wymaga 

systemowych rozwiązań!!! 
 

PRZEMOC DOMOWA 

MOBBING 

CYBERPRZEMOC 

WYKLUCZENIE 

CYFROWE 



1. Kompleksowy system pomocy 
prawnej i psychologicznej  

dla ofiar przemocy 

CELE: 
- pomoc bezpłatna, powszechnie dostępna, 

oparta na zrozumiałych zasadach; 

- doradcy - osoby odpowiednio przeszkolone; 

- pełne wykorzystanie potencjału organizacji. 

 

 



2. System internetowy dla ofiar 
przemocy 



3. Drukowane biuletyny w każdej 
skrzynce pocztowej 

CELE: 

- powszechny dostęp do wiedzy o systemie  pomocy; 

- współpraca miasta z radami dzielnic. 

 

 



4. Opracowanie i finansowanie 
programów edukacyjnych 



5. Wsparcie finansowe dla projektów 
kulturalno-interwencyjnych 

KORZYŚCI: 
- wsparcie dla ofiar przemocy, 

dostrzeżenie ich; 
- współpraca między osobami 

w potrzebie a społecznością 
lokalną; 

- aktywizacja mieszkańców; 
- tworzenie bogatej                         

i wartościowej oferty 
kulturalnej; 

- budowanie dobrych praktyk 
współpracy między 
instytucjami; 

- przeobrażenie przestrzeni 
miasta (miasto = 
doświadczenia mieszkanek                
i mieszkańców). 

 



 6. Monitoring pracodawców – 
mobbing 

KROKI: 

 

-raport ekspercki pokazujący skalę 

zjawiska; 

 

- międzyinstytucjonalny model 

działania; 

 

- kampania informacyjna! 



7. Model przeciwdziałania 
przemocy w Internecie  

 
Tyle kobiet w Europie doświadczyło 

molestowania w Internecie                             

przed ukończeniem 15 roku życia! 

Tyle kobiet doświadczyło w 

Internecie przemocy. 

Tyle kobiet przynajmniej raz otrzymało 

emaile i wiadomości internetowe                  

o charakterze seksualnym. 

Tyle kobiet korzystających z Internetu 

deklaruje, że co najmniej raz 

przekroczono ich granice bez ich woli. 

Na podstawie Raportu dot. cyberprzemocy EWL w Brukseli, rok 2017. 



8. ADMINISTRACJA samorządowa 
przyjazna różnorodnym kobietom 

CEL:  Więcej kobiet na stanowiskach 
kierowniczych w urzędach! 

 

Metoda: Zgodna z prawem pracy i ustawą                    
o samorządach promocja zatrudnienia kobiet, 
zwłaszcza przed 30 rokiem życia i po 50 roku 
życia.  



MODEL ADMINISTRACYJNY 
HELSINEK 
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Wzrost udziału kobiet w administracji lokalnej: 

Droga od elementarnej edukacji równościowej do strategii 

równościowej w mieście i nowego podziału stanowisk. 



REKOMENDACJE: 

1. Kompleksowy system pomocy prawnej                                   
i psychologicznej dla ofiar przemocy.  

2. System internetowy dla ofiar przemocy. 

3. Drukowane biuletyny w każdej skrzynce pocztowej. 

4. Opracowanie i finansowanie programów 
edukacyjnych. 

5. Wsparcie finansowe dla projektów kulturalno-
interwencyjnych. 

6. Monitoring pracodawców – mobbing. 

7. Model przeciwdziałania przemocy w Internecie. 

8. Administracja samorządowa przyjazna 
różnorodnym kobietom. 
 


