
 

 

Przewodniczący 
 
 
 
 
Zapraszam do zapoznania się z przygotowanym przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych 
zestawem narzędzi do zaprzestania przemocy seksualnej wobec dzieci. 
 
Dostępne dane wskazują, że mniej więcej jedno na pięcioro dzieci w Europie jest ofiarą jakiejś formy 
przemocy seksualnej, jednej z najgorszych form przemocy wobec dzieci.   
 
Kampania Rady Europy JEDNO na PIĘCIORO ma na celu zajęcie się tym problemem przez podnoszenie 
świadomości i promowanie polityk i strategii dla wyposażenia dzieci, ich rodzin/opiekunów, rządów i władz 
lokalnych i regionalnych w wiedzę i narzędzia dla zapobieżenia wykorzystywaniu seksualnemu i 
niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych i ich ochrony przed nimi. Państwa członkowskie 
Rady Europy, Zgromadzenie Parlamentarne i Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych współpracują, by 
zapewnić, że zostaną wprowadzone zmiany w prawie i politykach w celu ochrony dzieci.   
 
Władze lokalne i regionalne odpowiadają za zabezpieczenie i promowanie bezpieczeństwa i dobrobytu 
dzieci i młodych ludzi, współpracując z takimi partnerami, jak trzeci sektor, organizacje pożytku 
publicznego i sektor prywatny. Wyzwaniem dla miast i regionów Europy jest podnoszenie świadomości o 
problemie, by rozwijać i implementować oparte na społeczności plany działania i strategie oraz 
inwestowanie w lepsze usługi.  
 
Kongres opracował Pakt Miast i Regionów Stop Przemocy Seksualnej wobec Dzieci, który proponuje 
środki i strategie, od prostych, opłacalnych inicjatyw po wszechstronne polityki, które mogą w sposób 
użyteczny być implementowane do dalszych celów kampanii. Jednym z proponowanych środków jest 
ustanowienie przez władze lokalne i regionalne multidyscyplinarnych centrów ochrony dzieci, których 
przykłady już funkcjonują w kilku miastach.  
 
Kongres przygotował niniejszy zestaw narzędzi, który oferuje władzom lokalnym i regionalnym, 
stowarzyszeniom, organizacjom pozarządowym i innym uczestnikom, propozycje polityk, strategii i 
narzędzi by zapobiec niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych, chronić ofiary, ścigać 
sprawców i zapewnić pełne uczestnictwo dzieci w całym procesie. Ten zestaw narzędzi nie jest 
wyczerpujący, jest raczej wprowadzeniem, które daje pewne użyteczne pomysły, które pomagają w 
zabezpieczaniu dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym i niegodziwym traktowaniem w celach 
seksualnych. 
 
Proszę zajrzeć do wnętrza zestawu narzędzi, by dowiedzieć się więcej o środkach, które można podjąć, 
by walczyć z przemocą seksualną wobec dzieci – i swobodnie podzielić się tymi informacjami z innymi! 
 
Zachęcam Państwa do zobowiązania się do walki przeciwko wykorzystywaniu seksualnemu dzieci i 
niegodziwemu traktowaniu dzieci w celach seksualnych przez podpisanie Kongresowego Paktu Miast i 
Regionów Stop Przemocy Seksualnej wobec Dzieci online: www.coe.int/congress-pact. 
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