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przemoc wobec kobiet no Litwie
§połeczeństwo stoje się coroz borelziej wrgzliwe n0
wspołcześnie sq cCIr§z szerzej rozpCIznowolne" Definicjo
zdchcworrio, ktore przez dziesiqtki lot nie były uznowcne

Mołgo rzoto Przybys z-Zarembo, J usti n os Sodo us kos, Agoto Kotko n ienó

Wplowodzenie
Jok wskozuiq bodocze litewscy, isinieiq dwie koncepcie
przemocy: wqsko - odnoszqco się do pzemocy fizycznei
oroz szeroko - obeimuIqco przemoc {izycznq, psychicznq,
seksuolnq, o tokże zoniedbonie2.

Zgodnie z Ustowq o przeciwdziołoniu paemocy w rodzi-
nie Repub|iki Litewskiei z201 1roku3, przemoc de{iniowono

] L, Norkouskoite, A, Krupskienć, Smuńos visuomenós sveikotos
probJemo, Srnur1o somproto, |w:] Smurto popJiiimos ir 1o prevenciio
Lietuvo je, Higrenos instituios, Wor]d Heolth Orgonizotion, Universiiy
o{ Si. Andrews, Vi nius 20] l, s. 2-B.2 E. Vileikiene, L, Norkousloile, [., Sm rnovo, Smuńos torp intymiq
portneriq, sutuoktini12 ir kitg śeimos norig |w:] Smuło popliłimos ii
io prevenciio Lieiuvoje, Hrgienos institutcls, Wor d Heo]th Orgonizo-

_ tion, Univers ty of S1, Andrews, Vilnius 20l l, s. 3,1,45.3 Lieluvo_s_Respublikos Apsougos nuo smuńo ońimoie oplinkoie lsicl-
tymos. 20l 1 m. gegużós 2ó d, Nr. Xl 1425. VoIslybes żinios. 2d1 1,
72-317 5.

l0

przejowy przernocy" ktorej formy
przernocy obejmuje tokie sposoby
Z0 przemocl.

jesi ioko dztctłanie, zoniechonle przez osobę, dokonuigcq
śwlcldomle f izy czn ei, p sych l czn e 1, seksuoln ef, eko n o m i czn e 

1

przemocy wobec innel osoby bqd? osob.
No Litwie no problem prze.nocy zwrócono uwoce Copiero
w 1990 roku, po odzyskoniu niepodiegłoścl przez poństvlo,
Według L. Norkouskoite i A. Krupsklene- co lrzecio rodzi-
no boryko się z tym problemem, o w 90% przypodków
ofioromi przemocy sq kobiety.

W 20l3 roku Policio zoreiestrowoło 2].ól 5 doniesień
o clktoch prLemocyw rodzinie, czyii o ponod 3 tys. więcei niż
w roku 2012 (wowczos odnotowono lB.2óB pzypodkOw).
W ponod 1 0 tys. doniesień oizymonych w 20l 3 roku wszczę-

a L. Norkcluskoite, A. Krupskienó, Smuńos visuomenós sveikotos
probJemo,, Smurto somprotcl. |w:] Smuńo poplil mos ir io prevenciio
Lietuvoie, H i gienos insiitu.fcs, World Heo lth Orgcr nizotion, U n iversiiy
of 51. Andrews, ViInius 20l l, s. 2-B,

www.pismo.niebieskolinio.pl



to dochodzenie paedprocesowe było to 4ó% wszystkich
zoreiestrowonych pzypodkow (w roku 20l2 dochodzenie
pzedprocesowe doiyczyło 3/% pzypodkow)5.

Aktuolne done dotyczqce sioiysiyk przemocy w rodzinie
sq przerożoiqce. W 20l5 roku Po icio zorejesirowoło po-
nod 3B.500 przypod[o,,"i oźemocy domowei, co sionowi
wzrost o ponod 30', ,,, s-cslnku do roku 201 4.W l0./03
przypodkocl" zos-c,, L]cc e-e dochodzenio przedprocesowe.
Nojczęście1 sprowcomi przemocy w rodzinie sq męż-
czyźni (92,Ąao\, zos of ioromi kobiety (79,3Yo). Done zo
]c,c 21 _ 

', 
: ,,.s<cz. q, ze ponod 2.700 przypodkow

:],::^-'-, ., :::: <ociei dopuścili się mężczyźni, klorzy
. . ::.. ] -..- l: ccdobne zochowonio więcei niż ieden,:_ ,-..,]. s-. cyi skclzony 1 l rozyĆ). Pomimo iż stotystyki
]]-,:,]..: .zen]ocy wobec kobiet z roku no rok sq coroz

", 
, isze, -c zrnnieIszo się liczbo popełnionych morderstw,

cecocych nostępstwem przemocy domowei. W 20]5 roku
sprowcy pżemocy dokonoli 22 zaboistw członków swoich
rodzin (głownie kobiet), co w porównoniu z rokiem 20l4
do je liczbę mniejszq o 45%7 .

Przyczyny i lornry przeffi§€y wóbec ltobiet
Strotegio zwolczonio przemocy wobec kobiet iest opisono

w okcie prownym/ kióry wskozuie, że przemoc w rodzinie
nojczęściei występuje w kiIku rożnych formclch iednocze-
śnie: fizycznei, seksuolnei, psychicznei i ekonomicznei8.
Według L. Norkouskoiie i A. Krupskienó9 |udzko skłonność
do przemocy i ogresji iesi spowodowono współdziołoniem
czyn ni kow bioIogicznych, genetycznych, rodzin nych, społecz-
nych i ku|turowych. Możno jednok wyrożnic czynniki szcze-
gólnie zwiqzone z ryzykiem wystqpienio przemocy wobec ko-
biet w rodzinie. Sq tol0:
. czynniki indywiduoIne, tokie Iok: wiek, wyksztołcenie,

nod używo n ie su bsto nci i psychoo ktywnych, doświodczen io
z dzieci ństwo, zo burzenio psychiczne (depresio, zobu zenio
osobowości), stotus socioekonomiczny (zowód, dochody),

. czynniki społeczne (interpersonoIne), czyli konf|ikt moł-
żeński, niestobilne mołżeńsiwo, dominocIo mężczyzny
w rodzinie, dysfunkcjo rodziny,

. czynniki wspolnotowe, czyli zbyt mołe sonkcie zo okty
przemocy/ biedo, niski poziom kopitołu społecznego,

. czynniki socjoine, czyli trodycio/ normy uzosodniojqce
przemoc w rodzinie, potriorchoIny modeI społeczeństwo.

" A, Boiorinos, Stotislikcr r tendenciios, ,,Liełuvos Po ici o. Ginti Sou-
goii Podeii", 201 4.

Ó Lietuvos stcrlistikos depcIrtomentos; http://www.ird.|t/stoiistinescltcl-
skoitos/?metcli-2Ol 5&menuo- l 2&ldAto 2&rł-l &oidY-
eor:20l 5&id- ] 3ó&idStot- l 0&reqionos-O&id3- l #Atcls,
NUK SMURT (dosłęp ]ó.l0.20]ó).] L]eiuvos stotistikos depońomentcls; http:l'/www,ird,lt/stotistinesclto

sko tos/?metoi-20l5&menuo- l2&idAto -2&rt: 
,l&o 

dY-
eclr-20l 5&id- l 3ó&idStot 1 0&regionos:O&id3- l #Atcls-
NUK-SMURT (dostęp. l ó.l 0.20l ó).8 Lietuvos Respublikos Vyriousybes nulorimos Del vo stybines smurlo

prieś moteris możinimo słrotegijos ir jos 1gyvendinimo priemon q

2007 2009 metq plclno potvlrlinimo. Volstybes żinios, 200ó;
112 4273.200ó m gruodżio 22 d, Nr. l330

9 L. Norkouskoitó, A. Krupskiene, Smurlos visuomenós sveikotos
problemo. Smuńo scrmproio, [w:] Smuńo poplitimcls ir 1o prevencljcl
Lieluvoie, Higrenos rnstitutos, World Hecllth Orgonizclt on, Universily
o{ S1. Andrews, Vilnius 20l l, s. 2-8,

0 Smuńos śelmole: prevenciicl, intervenciicI ir golimo pclgolbcI,
Lodvilo, Vilnius 2OO8, s. l82.
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M. Gusioitienell wskozuie, ze do no]częściei wymienionych
przyczyn przemocy wobec kobiet no Litwie noleżq: wysoki ou-
torytet mężczyzny w rodzinie, postuIoi poiriorcholnego modeiu
rodziny, nodużywonie olkoholu, deprywocio, probIemy zwiq-
zone z wychowoniem dzieci, stoły ston upokorzenio, niezdol-
ność portnerow do dzielenio rol w życiu rodzinnym. Rowniez
bodonio pzeprowodzone przez L. Stonienć, L. Norkouskoitć
oroz V Aguonytól2 potwierdzojq, źe przemoc występujqco
w rodzinie mo swoje podłoże w nodużywoniu olkoho|u oroz
problemoch z komunikowoniem się (zbyi częste spory i wzo-

iemne zozuty). Podobne stonowisko wyrożo A. Moslcruskoitel3,
wskozuiqc, iż do pzemocy w rodzinie dochodzi, gdy mołzonko-
wie (pońnezy zyciowi) sq niezodowoleni z wzoiemnych re|ocji,
i nie moiq umieięiności konstrul<iywnego rozwiqzywonio kon-
{liktow. Interesu jqce ]est stwierdzenie, ze osoby niezodowoione
z pońnersfwo częście| uwclżo]q przemoc wobec kobiet w ro-
dzinie zo ziowisko powszechne, notomiost osoby zodowolone
z re l o c i 

i rodzi n n yc h zazwy cza 1 twi e rdzq, że przy czy nq p rze m ocy
w rodzin ie iest prowokulq ce zachowclnie kobieryl o 

.

AnoIizo ziowisko przemocy wobec kobiei wskozuje, że

iednq z przyczyn przemocy jesi przekoz międzypokolenio-
wy. Mężczyźni, klórzy byli świodkomi przemocy wobec
swoiei motki, czlery razy częściei stosowoli przemoc
wobec włosnei portnerki w porównoniu z mężczyzna-
mi, którzy nie mieli podobnych doświodczeń. Notomiclst
w przypodku kobiei iednym z czynnikow ryzyko doświodczo-
nio przemocy iest iei młody wiekl5.

No Litwie przemocy w rodzinie doświodczo 15o/o zc1-

mężnych kobiei. Z Ropońu oprocowonego w 20l4 roku
pzez Agencię Prow Podstowowych Unii Europejskiejló wyniko,
że prowie jedno taecio bodonych kobiei (3 1%) shłierdziło, że
osobiście doświodczyło prżemocy, o prclwie 50% kobiet pzy-
znoło, że posiodo wiedzę no temot pzemocy występu qcei we
włosnei rodzinie iw rodzinoch payjocioł. Ponodto 24%bada-
nych wskozoło, że znl pzypodki pżemocy wśrod wspołpro-
cowników. Poncld B0% bodclnych uwożo, że pzemoc iest zjo-
wiskiem powszechnym. Dostępne done wskozu jq , że B77o ofiar
doświodczo pżemocy psychicznei, 4Bo/o pzemacy fizycznei,
2BYo pzemocy ekonomicznei, o 1 1 % pzemocy seksuolneil /.

ll M. Gustoinienó, Smuńo prieś moieris prieźostys ir prevenci o,
,,Socio ogijcl", Mintis Ir Veiksmos 2005, nr l, s, l l0-12l,

l2 L, Stonlene, L. Norkouskoiie, V Aguonyte, Smuńq ońimoie oplinko-
ie potyrusiL2 moterq gyvenimo kokybes ir emocinós błsenos bei
pogolbos prieinomumo Lieiuvoje veńinimos, Higlenos institutos,
Vi nius 2Ol3.

l3 A, Moslcluskoile, Tclrpusovio sontykiq kokybe Lietuvos śeimose,
,,Socio ogiio", Mintis ir veiksmos 2005, nr l .

]a Ibidem.
l5 lbidem.
lĆ Smuńcls prieś moleris, Europos 1yrimos ,,Europos Sqiungos pogr n-

diniq łeisiq ogenturos otclskclitcr", 20l4.
]7 Smuńo prieś moteris śeimo e onoIize ir smuńo śeimoje oukę bukes

jveńinimos: 1yrimo otoskoiicr, BG] Consu]tin9, 200B.
E L, Stonienć, L. Nclrkouskoite, V Aguonyie, Smurtq cIrlimoje cp inko-

je pcliyrus ę moierq gyvenimo kokybes rr emocinós busenos bei
pogo bos prieinomumo Lietuvoie veńinimos, Higienos institulos,
Vi]nius 20l 3, s, 82-

,ll

Hfi:i.:lgmy 
pomocy o]oz profiloĘko pnemocy

Według L. Stonienól8 i in.

niu pzemocy szuko pomocy
połowo kobieł po doświodcze-
i wsporcio 1edynie we włosne]
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rodzinie. Chęć zwrocenio się o pomoc do rodziny blokuje

iednok poczucie wstydu, brok in{ormocii oroz niski poziom

percepcji pomocy. Notomiost osoby, ktore olrzymoły pomoc/

w większości oceniły iq ioko e{ektywnq. Większość kobiel wie-

rzy, że pode|mowone dziołonio profiloktyczne mogq pomoc

w zmnieiszeniu prob|emu przemocy wobec kobiei, ole some

nie chcq inlerweniowoć, oby powstzymoć pzemoc, Z badań

L. Stonienel9 wyniko, że niecołe 50% kobiet zodzwoniłoby

no Policję, 9dyby w lch środowisku wystqpiły przypodki oktow

pżemocy. Pozosiołe osoby bodone nie wiedziołyby, iok moiq

się zochowoć, gdyby były świodkomi podobnych sytuocji,

Anolizo z|owisko przemocy wobec kobiet oroz ocen0 stonu

ofior pzemocy w rodzinie20 wykozoły, że ponod iedno lae-

cio kobiet doświodczoiqcych pzemocy w rodzinie nigdy nie

zwrocoło się o pomoc do 1okieiko|wiek instytucji, o co drugo

nie uwożo zochowclń sprowcy zo ptaemocowe. Prowie 209'o

kobiei posiodo wiedzę no lemot różnych instyiucii i orgoni-

zocii udzieloiqcych pomocy o{iorom plaemocy; ó2% słyszalo

o iokich instytucioch i orgonizocioch, ole nie wie, gdzie szukoć

pomocy/ o 1 9% nigdy nie słyszoło o podobnei możliwości,

Postowy kobiei doświodczoiqcych przemocy wobec dzio-

łoń prewencyinych sq zróżnicowone i zoleżq przede wszysl-

kim od rodzoiu doświodczone j przemocy. Kobiety doiknięte
przemocqiizy cznq|7a noibordzie j skuiecznq metodę uwożo jq

pomoc funkcjonoriuszy PoIicii oroz innych orgonów ścigonicl

(ponod 25%) . Notomiost kobiety doświodczoiqce przemocy

psychicznei zcr noibordzie j skutecznq uznoły pomoc specio-

il.tO*, np, psychologo (27%). Nieco ponod iecino piqto ko-

biet doświodczoiqcych przemocy lizyclnei uwożo, że żadne

norzędzie nie może pomoc zmnie jszyć skoli iego ziowisko,

Aż 60%o kobiet, które nigdy nie zwrocoły się o pomoc,
nie poirofiło uzosodnić swoiego zochowonio, o 30%

wskozoło, że nodol nie będzie zwrocoć się o pomoc,

Done ie mogq zoniepokoić, iednok worlo podkreślić, że

bodonicl z 1997 roku pokozoły, że kobiety doświodczoiq-

ce przemocy prowie nigdy nie zwr,rcoły się o pomoc do

procowników socIolnych oni przedsiowicieli innych insiytu-

cji speciolistycznych udzieloiqcych pomocy osobom po do-

świodczeniu przemocy.
Z bodoń przeprowodzonych w 200B roku wyniko, ze iuż

ponod 1O% kobiei doświodczo jqcych przemocy w rodzinie

korzystoło z pomocy procowniko sociolnego lLlb ewentu-

olnie z pomocy oferowonei przez porodnię speciolistycznq

bqdz z'eIe{onu zo;forio.
Rclpo11 Agencii Prow Podstowowych Unii Europelskiei2

z 2alĄ roku wskozuje, że no Litwie zoledwie 24% kobie1

doświodczo jqcych przemocy zwroco się o pomoc do Policli,

Litwinki rzadztei (1%) niz kobiety z innych poństw Unii Eu-

ropelskiej (5%) szukoiq pomocy w specioIisiycznych instytu-

cjoch ponlocowych bqdź ośrodkoch wsporcio kryzysowego

(odpowiednio 2% i 4%l. Poncld połowo kobiet doświod-

czoiqcych przemocy probule rozwiqzac prob em somodzie|-

nie, cl ponod 30% nie podeimuie żodnych dziołoń z obowy

przed leol.ciq So, c]WCy,

Stroiegio zwolczonio przemocy wobec kobiet no Litwie

l9 L, Stonienć, ibidem.
20 Smuńo prieś molers śe moje oncrllzó ir smurto śeimole ouk9 bukles

jverti n i mcls : tyri mo otoskcl ito, BGI Consu lt] n g, 2aa1,
2l Śmuńos prieś moteris, Europos tyrimcrs ,,Europos Sqiungos po9rin

diniq teislq ogenturos otoskoitcl", 2Ol4,

12

oprocowono w 200922 roku wskozuie równieŻ no inne prze-

szkody, poiowioiqce się w wolce z pzemocq:
. procę PoIic|i uirudnio brok skutecznych i iosno wytyczo-

nych metod interwencii (np.: ieśli nie mo widocznych ślo-

dów pzemocy lub dowodow, że może nostqpić, Policio

nie mo wystorczojqcych powodów, oby weiść do domu
poszkodowonej osoby),

. prowo w zokresie eksmisii |est bordzo rygorystyczne, co

nostręczo trudności w wykononiu orzeczenio sqdowego
w sprowie eksmisii ogresoro z mieszkonio,

. nodol w społeczeństwie iest zbyt wysoko toleronc|o pze-
mocy i brokuje progromów resociolizocy|nych sprowców
przemocy/ którzy sq tego świodomi i czu jq się bezkorni.

Z dotychczosowych bodoń w zokresie postow iuż pro-

cuiqcych, iok i przyszłych funkcionoriuszy Pollcii wyniko,

Ze'iedno lrzęcio z nich kwestionuie występowonie proble-

mu przemocy w rodzinie: czy po|icio powinno ingerowoć

w życie prywalne obywateli?23 . Funkcionori usze mężczyźnl

większq odpowiedziolność zo przemoc przypisuiq kobietom

niż {unkcionoriusze-kobiety, ponodio z większq niechęciq

niż ich koleżonki podchodzq do interwencli w sytuocioch

kon{liktów, uwożoiqc, ze iest to prywotno sprowo rodziny,

Wyniki bodoń wskozuiq no brok skutecznego dziołonio

funkcionoriuszy w pzypodkoch przemocy, co wpływo nie

tylko no ich postowy, ole tokże no brok znoiomości przepi-

ńw us,iowy o przeciwdziołoniu pzemocy w rodzinie24 orlz
umieiętności zostosowonio tei wiedzy w proktyce.

L. Stoniene, L. Norkouskoitć oroz V. Aguonytó25 wskozuiq,

że kobiety po otzymoniu wsporcio w ośrodku, niezoleżnie

od tego, iok postrzegoiq swoiq przyszłośc, sq bordziei opty-

mistycznie nostowione do życio. Kobiety, które zwróciły się

o pomoc do ośrodko wsporcio kryzysowego, mogły skoay-

stoć z konsultocii psychologicznych i prownych, o tokże otzy-

moły możliwość tymczosowego zokwoterowonio w ośrodku,

lch zdoniem nojcennie|sze dlo nich były wskozówki prowniko

i psychologo. Bodonio ww. outorów potwierdzoiq opinię, że

współproco międzysektorowo w zokresie wsporcio o{ior prze-

mocy domowei iest nodol moło rozwinięto - mniei niż poło-

wo ośrodków procuie przez całq dobę, o co lrzeci z nich nie

zotrud nio psychologo2Ó.

Uslowo o pneciwdziołoniu prremocy w rodzinie ioko _

kluaowy Środek zopobiegowczy pnemocy wobec kobiet

Podstowowym dokumentem okreś|oiqcym szczegóło-

wo zosody, założenig pro{iIoktyczne, instrumenty ochrony

i bezpieczeństwo, o tokże metody ich zostosowonio wobec

22 Lieluvos Respublikos Vyriousybes nutclrimos 2009 m. rugpiućio l9
d, Nr, 853 Dól vo stybinós smuńo prieś moteris możin mo strolegilos

ir los jgyvendlnimo priemon r; 20l0 20l2 metg plono potvirlinimo,

Volstybós żinios, 2OO9; l0] 42l ó.
23 L. Ruibyie, V Ve ićko, Dirbonćiq ir busimq policilos poreigunL2

nuoslotos i smuńq cIrtimoje op inkole, ,! suomenćs sougumos ir

vieśoii lvorko" 2a12, r:r 7, s.l óó-] B0,
2a Lletuvos Respub lkos Apsougos nuo smuńo ońimoie oplinkoje 1sio-

tymos. 201 1 m, 9eguźós 2ó d. Nr X|-1 425. Volsłybes ź]nios, 2Ol l,
s.3472-3475.

25 L, Sionienć, L, Norkouskojtć, V Aguonytó, Smuńq ońimoje op inko-

ie potyrusiq molerq gyvenimo kokybes ir emocinós bósenos bei

pclgo bos prieinomumo Lietuvoie vertinimos, Higienos lnsiitutcls,

Vilnius 2Ol3, s. 82,
2Ó Smurtos śeimoje: prevenciio, intervencijo lr gcllimo pogclIbcl,

Lodvilo, Vilnius 2OOB, s l B2,

www.pismo,niebieskolinio,pl
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osoby doświodczoiccei przemocy w rodzinie iesi uslowo
o przeciwdzrołoril orzemocy w rodzinie27 z 20] l roku.
W dokumenc e,l,r- zcs-cłv określone tokźe zodonio ifunk-
cie funkc c-., _:], rc :', zo:zodzclnie iorgonizocjo pomo-
cy, prC,,,,C sa,],,,:a,,. .-]3-,aa\] rl 16|71p,". Ustowo WproWO-
Czc -- - nowy ,lermin - noibliższe otoczenie. Zgodnie
] -,-- ]a. _--a--.^- :] -a a zsze oioczenie uwożo się przede
,,:_.: . - :.-,- ] . -cKże inne osoby, ktore nodol sq
_ :, ]_ , ,, :,.=:_,3s. ,,.,'spolmołźonkiem/współmołżonkq,

..:-,.-:-- .]--..Kq lb osoby zwiqzone innymi więzomi

.,,. ,:.. .-s-",o, c tokze osoby zomieszkujqce rozem i pro-
,, ] ]:]_.e r,,spo nie gospodorslwo28.

-siowo wskozu|e również, 1okie środki bezpieczeństwo
lo1ezy pod jqć wobec osoby doświodczoiqcei przemocy/
o tokże obowiqzki i zodonio funkcjonoriuszy Poiicii wobec
osob doświodczojqcych przemocy/ m.in. do tokich zodoń
noieży poin{ormowonie osoby pokrzywdzonei przemocq
o możliwości olrzymonio pomocy. Ponodto funkcjonoriusz
powinien, zo zgodq tei osoby, poinformowoć ośrodek po-
mocy specjolistyczne j orclz noipóźniei nostępnego dnio wy-
dzioł ochrony prow dziecko ieżeIi nieletni zostoł poszko-
dowony bqdź był świodkiem przemocy/ o tokże w syiuocji,
gdy iest sprowcq przemocy. Ponodto funkcionoriusz PoIic;i
powinien przeprowodzić eksmisię ogresoro oroz poinfor-
mowoć o sqdowym zobowiqzoniu do eksmisii ośrodek po-

2/ Lietuuos Respublikos Apsougos nuo smudo ortimoie op inkoie isto-
tymos, 20l 1 m, gegużós 2ó d, Nr, Xl l425. Vo stybes źinios. 20l l,
s.3172 3175.
lbldem.

mocy speciolisiyczne j. W przypodku, gdy po eksmisii sprow-
cy przemocy nieletni pozostoie bez opieki, funkcionoriusz
Policji powinien zgłosic ten fokt do Rzeczniko Prow Dziecko.
Usiowo o przeciwdziołoniu przernocy w rodzlnie reguluje
iokże prcllvo sprowcy przemocy/ m.in, noleży udzieIić ogre-
sorowi informocii o ośrodku oferu jqcym pomoc oraz a La-
kwoterowoniu w przypodku ozeczenio sqdowego nokozu
opuszczenio mieisco zomieszkonio,
W ustowie przewidziony 1esi iokże długoterminowy pro9rom
pomocy osobom poszkodowonym. Celem strotegicznym
tego progromu jesi zmniejszenie kosztow przemocy w rodzi-
nie poprzez zopewnieniu komp|eksowe j pomocy dlo osob
poszkodowonych i członkow ich rodzin oroz wzmocnienie
wspołprocy pomiędzy instytuciomi społecznymi, orgoni-
zociomi pozorzqdowymi i innymi iednostkomi zwiqzonymi
z przeciwdziołoniem przemocy w rodzinie.
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