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W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana w dniu 22.02.2012 r. uprzejmie informuję, 
iż działania związane z pomocą kobietom - ofiarom przemocy oraz ich dzieciom prowadzone są na 
terenie miasta w sposób ciągły. Dnia 24 lutego 2011 r. Uchwałą Nr Vl/41/ll Rady Miasta Zgierza 
został przyjęty Miejski Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 
w Rodzinie dla Gminy Miasta Zgierza na lata 2011-2015. W związku z realizacją Miejskiego Programu 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Zarządzeniem 
Prezydenta Miasta Zgierza Nr 134/VI/2011 z dnia 17.06.2011 r. został powołany Zespół 
interdyscyplinarny do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W skład Zespołu weszli: 
przedstawiciele MOPS, KPP, Kuratorskiej Służby Sądowej, służby zdrowia, oświaty. Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zespół powołuje grupy robocze, które rozpatrują 
indywidualne przypadki i ustalają plan działania dla danej rodziny. 
W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej od 2010 r. działa Zespół ds. Pomocy Rodzinie, który zajmuje 
się wspomnianą przez Pana problematyką. Dodatkowo, w związku z przekazaniem MOPS 
pomieszczeń poprzednio należących do Warsztatu Terapii Zajęciowej, przy ul. Cezaka 12 zostały już 
podjęte działania mające na celu stworzenie warunków do funkcjonowania Centrum Wsparcia 
Socjalnego, w którym będą zapewnione interwencyjne miejsca noclegowe dla osób z dziećmi 
dotkniętych przemocą domową. Poza tym docelowo pomoc ofiarom przemocy ma skupiać się 
również na pomocy w powrocie do ich środowiska i pracy ze sprawcą przemocy, a nie na 
zapewnieniu długotrwałego schronienia. Mogłoby to przynieść zupełnie odwrotne efekty. Zespół 
kieruje sprawców przemocy na terapię w ramach programu edukacyjno-korekcyjnego, natomiast 
ofiary przemocy i dzieci są objęte wszechstronnym wsparciem psychologicznym, prawnym i 
terapeutycznym. 

Pragnę również nadmienić, że pracownicy socjalni od lat wspierają osoby znajdujące się 
w trudnej sytuacji życiowej. Jeżeli jednak istnieją przypadki, o których nie wiemy, zwracamy się z 
prośbą o przekazanie informacji na temat osób, które takiego wsparcia nie mają. 
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