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Program DAPHNE III 

 „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzie Ŝy i kobiet oraz 

ochrona ofiar i grup ryzyka”  

program szczegółowy Unii Europejskiej na lata 2007 – 2013 

 
MSWiA będzie wspomagało na poziomie krajowym wdraŜanie Programu „Zapobieganie i 
zwalczanie przemocy wobec dzieci, młodzieŜy i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka -  
DAPHNE III na lata 2007 – 2013”. 
 
 
Program został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej dnia 5 marca 2007 roku, czeka na 
przyjęcie przez Parlament Europejski (wejdzie w Ŝycie najprawdopodobniej w lipcu br.) i jest 
kontynuacją działań Unii Europejskiej z zakresu walki z przemocą objętych w poprzednich 
latach programami Daphne oraz Daphne II. Projekt jest częścią programu „Prawa 
Podstawowe i Sprawiedliwość”.  
 
 
Do najwaŜniejszych celów Programu „Zapobieganie i zwalczanie przemocy wobec dzieci, 
młodzieŜy i kobiet oraz ochrona ofiar i grup ryzyka – Daphne III” naleŜą m.in.: walka  
z wszelkimi formami przemocy  (fizycznej, seksualnej i psychicznej) wobec dzieci, 
młodzieŜy i kobiet (w tym m.in.: zapobieganie i zwalczanie wykorzystywania seksualnego, 
przemocy w rodzinie, przemocy w szkole) oraz zapewnienie wsparcia ofiarom przemocy  
i grupom ryzyka .  
 
 
Program adresowany jest do dla wszystkich grup, któ re bezpo średnio lub po średnio 
zajmuj ą się zjawiskiem przemocy , a więc zarówno do ofiar przemocy i grupy  
nią zagroŜonych, jak i do  pozostałych pośrednich grup takich jak m.in. kadra nauczycielska  
i edukacyjna, policja, straŜ graniczna, pracownicy socjalni, władze lokalne i krajowe, 
pracownicy wymiaru sprawiedliwości, organizacje pozarządowe, związki zawodowe  
i wspólnoty wyznaniowe itd.  
 
 
Jednym z podstawowych elementów programu  Daphne III jest wspieranie podmiotów 
realizujących cele programu w zakresie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec dzieci, 
młodzieŜy i kobiet oraz pomocy ofiarom m.in. poprzez udzielanie dotacji operacyjnych 
oraz dotacji na konkretne projekty ponadnarodowe le Ŝące w interesie UE 
przedstawione przez podmioty z co najmniej dwóch państw członkowskich (m.in. przez 
organizacje pozarządowe, władze lokalne na właściwym poziomie, lokalne jednostki słuŜb 
bezpieczeństwa i porządku publicznego, ośrodki naukowe i badawcze etc.).  
Planowany bud Ŝet programu Daphne III na lata 2007-2013 to 116,85 mln euro. 
 
 
Program przewiduje te Ŝ konkretne działania podejmowane przez Komisj ę Europejsk ą 
np. studia i badania naukowe, badania opinii publicznej, opracowywanie wskaźników  
i wspólnych metodyk, zbieranie, opracowywanie i rozpowszechnianie danych i statystyk, 
organizacja kampanii i imprez publicznych, tworzenie i prowadzenie witryn internetowych, 
przygotowywanie i rozpowszechnianie materiałów informacyjnych, wsparcie dla sieci 
ekspertów krajowych. 
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UWAGA!  
 
 
Rola MSWiA ma charakter pomocniczy i ma Pa ństwu ułatwia ć korzystanie  
z programu Daphne III. Procedura ubiegania si ę o dofinansowanie w ramach programu 
jest prowadzona jedynie przez Komisj ę Europejsk ą. 
 
 
MSWiA nie b ędzie na Ŝadnym etapie po średniczyło w procesie przekazywania 
wniosków o dofinansowanie, czy te Ŝ w pó źniejszym przekazywaniu ewentualnych 
środków finansowych! 
 
 
MSWiA wspomagając wdraŜanie programu Daphne III będzie m.in.  
- uczestniczyło w planowaniu rocznych programów programu tzw. annual work plan (w tym 

promowania waŜnych dla Polski priorytetów z zakresu tej tematyki);  
- wspierało działania wzmacniające świadomość społeczną w kwestii przemocy,  

w  tym upowszechniało inicjatywy podejmowane przez KE w ramach programu Daphne III; 
- propagowało wiedzę na temat moŜliwości ubiegania się o wsparcie ze środków UE  

w ramach Daphne III (m.in. poprzez organizację szkoleń, konferencji, seminariów); 
- promowało wyniki realizowanych w ramach Daphne III przedsięwzięć i projektów jako 

przykładów „dobrych praktyk” w przeciwdziałaniu przemocy wobec dzieci, młodzieŜy  
i kobiet;  

- przedstawiciel MSWiA będzie brał udział w pracach Komitetu wspierającego KE we 
wdraŜaniu programu Daphne III. 

 
 
JeŜeli jeste ście Państwo zainteresowani otrzymywaniem aktualnych inform acji 
dotycz ących Programu Daphne III oraz umieszczeniem Pa ństwa instytucji  
w kontaktowej bazie danych prosimy o przesłanie swo ich danych na adres mailowy: 
daphne@mswia.gov.pl.  
 
 
 


