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Założeniem projektu były  działania o charakterze profilaktyczno- edukacyjnym,  

zwiększające świadomość młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz podniesienie 

poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania przemocy                                             

i odpowiedzialnego wchodzenia w dorosłe życie. Punktem wyjścia  

do przygotowania projektu stały się:   

• kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 

tj. Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości. 

• podstawa programowa kształcenia ogólnego – przedmiot Wychowanie                           

do życia w rodzinie. 

 

 Punktem wyjścia do ustalenia celowości oraz priorytetów projektu było zbadanie 

stopnia świadomości młodzieży na temat zjawiska przemocy oraz rozpoznanie postaw 

wobec zachowań przemocowych. Źródłem uzyskania informacji było badanie 

ankietowe przeprowadzone wśród uczniów objętych projektem. Konstruując 

narzędzie badawcze określono następujące obszary realizacji badania: 

• postrzeganie i skala zjawiska przemocy, 

• określenie zachowań przemocowych, 

• przyczyny przemocy w rodzinie, 

• osoby najczęściej doświadczające przemocy, 

• sytuacja ofiar, 

• reakcja na stosowanie przemocy, 

• znajomość instytucji identyfikowanych z przeciwdziałaniem przemocy                                

w rodzinie. 

 

 Z analizy danych ilościowych i jakościowych, uzyskanych w wyniku 

przeprowadzonego badania, wyłonił się obraz wskazujący, iż mimo znacznej 

świadomości młodzieży na temat zjawiska przemocy, istnieje potrzeba edukacji  
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i profilaktyki. Wskazanym było dostarczenie wiedzy na temat wszystkich form 

przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy polegającej na zaniedbywaniu 

podstawowych potrzeb.  

 

 Badania dowiodły również niską świadomość ankietowanych w zakresie istnienia 

osób i instytucji, do których należy zgłosić się w przypadku bycia ofiarą lub świadkiem 

stosowania przemocy. Weryfikacja danych wskazała, iż niezwykle ważna jest  promocja 

placówek mających w zakresie swoich kompetencji i działań udzielanie kompleksowej 

pomocy rodzinom dotkniętym przemocą. Wnioski przeprowadzonego badania 

ankietowego pozwoliły określić treści edukacyjne oraz formy realizacji projektu. 

 

W oparciu o uzyskane wyniki badania ustalono cele szczegółowe oraz dokonano 

doboru  treści edukacyjnych, uwzględniających założenia projektu, czas jego trwania                       

oraz wiek uczestników. Działania profilaktyczno-edukacyjne realizowane były  

we współpracy z instytucjami pozaszkolnymi: Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

w Słupcy oraz Zespołem Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. 

 

W ramach realizacji projektu odbyły się 32 spotkania o charakterze profilaktyczno-

edukacyjnym. Tematyka spotkań obejmowała następujące treści: 

Komenda Powiatowa Policji w Słupcy 

− Społeczno-kulturowe źródła i okoliczności towarzyszące przemocy - powiązania 

między przemocą a stereotypami dotyczącymi płci.  

− Formy przemocy. 

− Problemy władzy i kontroli w relacjach międzyludzkich – potrzeby sprawców, 

zaprzeczanie odpowiedzialności za przemoc i obwinianie ofiar, rozróżnianie 

zachowań agresywnych i asertywnych, rozpoznawanie osobistych postaw 

związanych z przemocą, uczenie się odpowiedzialności za własne decyzje. 
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− Alkohol i patologia życia rodzinnego – rozpoznawanie uzależnienia od alkoholu                                             

i narkotyków, specyfika związku między nadużywaniem substancji chemicznych,                                  

a stosowaniem przemocy.  

− Przemoc seksualna – rozpoznawanie poniżających i nieakceptowanych                                           

zachowań i sytuacji jako ważnej formy przemocy. 

− Tolerancja i szacunek wobec osób starszych i niepełnosprawnych będących często 

ofiarami przemocy. 

− Odpowiedzialność prawna za czyny karalne i demoralizację. 

− Procedura Niebieskiej Karty. 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupcy. 

− Zasady funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

− Realizacja zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.   

− Działania podejmowane w zakresie poradnictwa i interwencji. 

− Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego oraz współpraca instytucjonalna                                              

w ramach lokalnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu Rejonowego w Słupcy. 

 

− Odpowiedzialność za popełnione czyny w zakresie stosowania zachowań 

przemocowych. 

− Kwestie odpowiedzialności w kontekście  odpowiadania za szeroko rozumianą 

przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną i ekonomiczną.  

− Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie                                            

(Dz. U. z dnia 20 września 2005 r.) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów                                            

z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzory 

formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z dnia 3 października 2011 r.). 
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− Środki wychowawcze oraz zasady karania młodocianych oraz pełnoletnich 

sprawców przestępstw (Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich                                  

oraz kodeks karny).  

− Komunikacja interpersonalna – umiejętności rozwiązywania konfliktów oparte                                    

na negocjacjach i kompromisach, rozpoznawanie różnych form wyrażania 

wrogości i braku szacunku oraz uczenie się konstruktywnych postaw wobec 

innych. 

− Promocja pozytywnych standardów i wartości – wzmacnianie poczucia 

odpowiedzialności za bezpieczeństwo oraz akceptowanie osobistej 

odpowiedzialności  za czyny. 

− Wpływ przemocy domowej na psychikę i zachowanie dzieci - uświadomienie,                                         

że agresywne metody wychowawcze krzywdzą i uczą stosowania przemocy.  

− Instytucje pomocowe - poradnictwo specjalistyczne.  

 

 

 W celu dokonania ewaluacji projektu przeprowadzono ponowne badanie ankietowe. 

Analiza uzyskanych wyników umożliwiła sprawdzenie zasadności realizacji projektu. 

Uzyskane wyniki wskazały na zdecydowanie wyższy stopień świadomości młodzieży  

na temat zjawiska przemocy, co pozwala na stwierdzenie,  iż dzięki wdrożonym działaniom, 

uczniowie w znaczący sposób poszerzyli wiedzę w tym zakresie.  

 Pozytywnym zjawiskiem zaobserwowanym w badaniu jest również fakt,  iż respondenci 

wykazali się znajomością instytucji, które sprzyjają zwalczaniu zjawiska przemocy. 

Uczniowie widzą wiele możliwości pomocy, nie tylko ofiarom przemocy, ale także 

zapobiegania zachowaniom przemocowym.  Należy w tym miejscu podkreślić, iż takie 

postawy sprzyjają wspieraniu interwencji w zakresie ochrony osób krzywdzonych.  
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Efekty realizacji projektu: 

− zwiększenie świadomości młodzieży w zakresie skali i form zjawiska przemocy 

oraz wzorców i norm społecznych, 

− podniesienie poziomu zaangażowania społecznego w sprawy przeciwdziałania 

przemocy, 

− poszerzenie wiedzy na temat infrastruktury instytucji pomagających ofiarom 

przemocy oraz współpracy instytucjonalnej w ramach lokalnego systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

 

Wnioski. 

Należy kontynuować założenia projektu, zaangażować młodzież w przyszłym roku 

szkolnym do nowych form jego realizacji oraz kontynuować działania profilaktyczno-

edukacyjne  we współpracy z instytucjami pomagającymi ofiarom przemocy. 

 

Załączniki:  

1. Analiza ankiety określającej stopień świadomości młodzieży na temat zjawiska 

przemocy. 

2. Analiza ankiety przeprowadzonej w celu określenia efektów projektu. 

3. Prezentacja multimedialna podsumowująca zrealizowane działania. 

 

 

 

       


