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SEMINARIUM PODSUMOWUJĄCE 
 
 

12 października 2015 r. w Modliborzycach odbyło się seminarium podsumowujące projekt 

„Agresji i przemocy mówię STOP” z udziałem Pani Krystyny Wyrwickiej – Dyrektora 

Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, Pani Marzeny Bartosiewicz – Zastępcy 

Dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS, przedstawicieli Lubelskiego 

Urzędu Wojewódzkiego, powiatowych i gminnych instytucji administracji państwowej 

i samorządowej oraz instytucji i organizacji działających w obszarze przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie. Łącznie w seminarium uczestniczyło ponad 60 osób.  

Wśród prelegentów znaleźli się specjaliści w zakresie problematyki przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie:  

 Elżbieta Trubiłowicz (Specjalistyczna Poradnia dla Rodzin przy MOPR w Lublinie), która 

przybliżyła uczestnikom dramat dzieci wykorzystywanych seksualnie i wpływ traumy na 

rozwój i funkcjonowanie rodziny; 

 Iwona Ulfik-Jaworska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), która otworzyła zebranym oczy na 

cyberprzemoc pokazując jak wielki to koszmar dla naszych dzieci; 

 Andrzej Trzeciecki (Instytut Rozwoju Służb Społecznych w Warszawie) - poruszył temat 

przemocy wobec osób starszych i osób niepełnosprawnych wskazując, że promowanie 

wartości tych grup społecznych jest istotnym elementem działań profilaktycznych;   

 Iwona Przewor (Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES w Lublinie) - przedstawiła 

prawne aspekty dotyczące zjawiska przemocy w rodzinie m.in. środki izolacji wobec 

sprawców przemocy oraz prawa i obowiązki osób doświadczających przemocy.  

 

Tematem przewodnim spotkania było podsumowanie projektu „Agresji i przemocy mówię 

STOP” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Modliborzycach w ramach 

Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Programu PL 14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

i przemocy ze względu na płeć”.  

  Program „Agresji i przemocy mówię STOP” to szeroki wachlarz działań profilaktycznych 

skierowanych do wszystkich grup wiekowych począwszy od dzieci poprzez młodzież, osoby 

w wieku zawodowym a skończywszy na seniorach. To również działania skierowane do osób 

doświadczających przemocy oraz do osób stosujących przemoc, a także działania wspierające 

liderów społecznych i osoby działające w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
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Poprawiono również stan infrastruktury poprzez dostosowanie budynku i pomieszczeń do 

prowadzenia wsparcia rodzin z problemami przemocy.  

 Dziękując wszystkim za przybycie wyrażamy nadzieję, że to spotkanie sprawi, iż będzie 

nam nieco łatwiej zapobiegać, dostrzegać i reagować na przemoc w rodzinie.  

 
Załączniki: 

1. Program seminarium. 
2. Galeria zdjęć. 


