Warszawa, dnia 29.01.2021 r.
L.D. 09/01/2021
Sz. P.
Marlena Maląg
Minister Rodziny i Polityki Społecznej

Szanowna Pani Minister,

Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z ogromnym zaskoczeniem przyjęła informację o składzie Zespołu
Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie IV kadencji powołanego przez Ministra
Rodziny i Polityki Społecznej.
Zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Zespół
Monitorujący do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie jest organem opiniodawczo-doradczym
ministra i jego walorem jest wymiana doświadczeń między administracją rządową, samorządem
i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami realizującymi zadania wynikające z ustawy
o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W składzie zespołu w zawiązku z powyższym powinno znaleźć
się

10

przedstawicieli

organizacji

pozarządowych

wnoszących

bezpośrednie

zaangażowanie

w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz praktyczną wiedzę na temat rodzaju i skuteczności
podejmowanych działań w tym obszarze. Ich obecność w składzie Zespołu wzmacnia dialog społeczny
i podkreśla znaczenie obywatelskiej aktywności w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów
społecznych.
Zgodnie z wydanym przez siebie rozporządzeniem, minister rozpatruje zgłoszone kandydatury na
członków Zespołu, biorąc pod uwagę w szczególności:


zakres realizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;



doświadczenie w zakresie prowadzenia działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie;



wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;



osiągnięcia w zakresie realizowanych zadań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W kontekście tych uregulowań nasze szczególne zdziwienie budzi lista powołanych przedstawicieli
organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów
i związków wyznaniowych. Do uczestnictwa w pracach Zespołu powołano przedstawicieli kilku
organizacji, które mają niewielkie doświadczenie w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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Z punktu widzenia interesu publicznego, tak ważnym i newralgicznym obszarem, jakim jest
przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, powinni zajmować się eksperci posiadający wieloletnie
i ugruntowane doświadczenie praktyczne i naukowe, wykazujący się umiejętnością tworzenia
kompleksowych programów i strategii, reprezentujący różne środowiska i wyznania, w tym grupy
dyskryminowane.
Tymczasem powołany skład Zespołu z wskazanych przez ustawę przedstawicieli organizacji
pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz kościołów i związków
wyznaniowych reprezentuje w dużej mierze środowisko skupione wokół jednego wyznania, prezentujące
w wielu kwestiach stanowisko konserwatywne. Ponadto kilka organizacji widniejących w składzie
zespołu nie posiada doświadczenia w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, co jest niezgodne
z kryteriami określonymi w ww. rozporządzeniu.
Jednocześnie wśród powołanych zabrakło przedstawicieli organizacji z wieloletnim doświadczeniem
w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które współtworzyły system przeciwdziałania
przemocy w naszym kraju, od lat świadczą pomoc bezpośrednią ofiarom przemocy, wydają liczne
publikacje naukowe i edukacyjne poświęcone tej tematyce, opracowują analizy, proponują konkretne
rozwiązania na poziomie lokalnym i centralnym i zgłosiły swoich kandydatów na członków Zespołu IV
Kadencji Szczególną uwagę zwraca brak na liście członków Zespołu Monitorującego IV kadencji takich
organizacji jak: Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Stowarzyszenie
na rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Centrum Praw Kobiet, Stowarzyszenie
Monar, Fundacja Dziecko w Centrum, Komitet Ochrony Praw Dziecka czy Fundacja Poznańskie Centrum
Profilaktyki Społecznej, których przedstawiciele uczestniczyli w obradach zespołu poprzednich kadencji,
od lat pracują z rodzinami, w których występuje przemoc, zarówno z pokrzywdzonymi jak i sprawcami,
oraz są autorami i realizatorami ogólnopolskich programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie
przemocy w rodzinie.
Dlatego wyrażamy nasz stanowczy sprzeciw wobec silnego zideologizowania składu zespołu IV kadencji
i domagamy się podania kryteriów merytorycznych wyłonienia jego członków, zwłaszcza przedstawienia
realizacji kryteriów wskazanych w § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
28 stycznia 2011 r. w sprawie Zespołu Monitorującego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
przez powołanych przedstawicieli III sektora.

Z wyrazami szacunku,

Monika Sajkowska
Prezeska Zarządu
Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę

