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Wstęp.
W dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r. w ramach 16 Światowych Dni
Przeciwdziałania Przemocy wrocławski Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie patronował pierwszej wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Inicjatywa przeprowadzenia wydarzenia była oddolna ponieważ zaproponowali i zrealizowali
ją w dużej mierze liderzy ds. przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we
Wrocławiu.
W ramach przeprowadzonych działań na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie odbyły
się takie wydarzenia jak konferencja, debaty filmowe, eventy na wrocławskim Rynku oraz
umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci na dwóch wrocławskich
placach zabaw.
Celem przeprowadzenia kampanii było nie tylko zwrócenie uwagi społeczeństwa na problem
przemocy, ale także nawiązanie dialogu pomiędzy instytucjami działającymi na rzecz
zwalczania przemocy domowej i poprawa współpracy pomiędzy tymi organizacjami.
Niniejszy dokument ma za zadanie podsumowanie przeprowadzonej kampanii, opis
podejmowanych działań i wykonanych zadań, a także ich ocenę, określenie w jakim zakresie
udało się osiągnąć zakładane cele.
Na podstawie zebranych informacji w zakończeniu zostały wyciągnięte wnioski, które
posłużą do zredagowania wskazówek ułatwiających planowanie kolejnych działań na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie we Wrocławiu.
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1. Opis kampanii „Biała wstążka”.
1.1. Geneza i idea kampanii „Biała wstążka”.
Kampania „Biała wstążka” to największa na świecie kampania przeciwko przemocy wobec
kobiet zainicjowana i organizowana przez mężczyzn. Adresatami przesłania „Białej wstążki”
są również mężczyźni. „Biała wstążka” przeprowadzana jest jednocześnie

w ponad

55 krajach świata.
Idea wywodzi się z Kanady, gdzie to w 1991 r. w ciągu sześciu tygodni ponad 100 000
mężczyzn zadeklarowało, poprzez założenie białej wstążki fakt, iż nigdy nie będą sprawcami
przemocy wobec kobiet oraz, że będą zawsze reagować widząc przemoc wobec kobiet.
Kampania odbywa się w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy. Rozpoczyna się 25
listopada w Międzynarodowym Dniu Przeciw Przemocy Wobec Kobiet upamiętniającym
zamordowanie w 1960 r. sióstr Mirabal - działaczek na rzecz praw człowieka w Republice
Dominikany. Koniec kampanii „Białej wstążki” przypada 10 grudnia w Międzynarodowym
Dniu Praw Człowieka i podkreśla, że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem
podstawowych praw człowieka.
Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” adresowana była do świadków
przemocy. Hasłem kampanii #mileczenie – jesteś świadkiem - usłysz, zobacz, nie milcz!
zachęcaliśmy wrocławian do reagowania na przemoc.
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1.2. Wrocławska kampania „Biała wstążka” – osoby
odpowiedzialne za organizację.
Głównym organizatorem kampanii „Biała wstążka” był Zespół Interdyscyplinarny
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. W organizacji wydarzenia aktywnie
uczestniczyli liderzy ds. przemocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
Inicjatywę przeprowadzenia kampanii „Biała wstążka” we Wrocławiu przedstawiła Joanna
Mech – Polańska – lider ds. przemocy ZTPS 10.
Koordynacją i monitoringiem wszystkich wydarzeń kampanii „Biała wstążka” zajęła się
Izabela Pawłowska –lider ds. przemocy ZTPS 7.
Nadzór merytoryczny nad wszelkimi działaniami podejmowanymi w ramach kampanii „Biała
wstążka”

prowadzony

był

przez

Przewodniczącą

Zespołu

Interdyscyplinarnego

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – Małgorzatę Makarczuk – Kłos.
Poszczególne działania kampanii wspierane były przez liderów ds. przemocy MOPS Wrocław,
organizatorów społeczności lokalnej MOPS Wrocław oraz partnerów biorących udział
we współorganizowaniu kampanii.
Szczegółowy opis wszystkich wydarzeń kampanii zostanie zaprezentowany w dalszej części
dokumentu.
Tabela nr

1 prezentuje

zadania

wykonywane

przez

osoby odpowiedzialne za

przeprowadzenie pierwszej wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy "Biała wstążka”.
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Tabela 1. Osoby odpowiedzialne za przebieg i organizację kampanii "Biała wstążka".
Imię i nazwisko

Stanowisko

Wykonywane zadania
nadzór merytoryczny
nad działaniami i
wydarzeniami kampanii;
pośredniczenie w
przekazywaniu informacji;
podpisywanie pism do
partnerów;
udział w planowaniu
działań kampanii;
wspieranie poszczególnych
działań kampanii.
inicjatywa
przeprowadzenia kampanii
„Biała wstążka” we
Wrocławiu;

Małgorzata Makarczuk - Kłos

Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego,
specjalista ds. przemocy
CPSR

Joanna Mech – Polańska

Specjalista pracy socjalnej,
lider ds. przemocy ZTPS 10

Izabela Pawłowska

Specjalista pracy socjalnej,
lider ds. przemocy ZTPS 7

Ewa Polińska

Pracownik socjalny OIK przy
NCWS

Daniel Zaręba

Agnieszka Chamioło

Specjalista pracy socjalnej,
lider ds. przemocy ZTPS 3
Specjalista pracy socjalnej,
organizator społeczności
lokalnej ZTPS 8
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udział w planowaniu
działań kampanii;
organizacja wydarzenia
umieszczania tabliczek na
placach zabaw;
wspieranie poszczególnych
działań kampanii.
koordynacja i
monitorowanie wydarzeń i
działań kampanii;
udział w planowaniu
działań kampanii;
ustalenie harmonogramu
wydarzeń kampanii;
wspieranie poszczególnych
działań kampanii;
pozyskanie partnerów
kampanii;
uzyskanie potrzebnych
zgód i zezwoleń;
pozyskanie znanych osób
do wsparcia kampanii;
sporządzenie dokumentu
podsumowującego
kampanię.
udział w planowaniu
działań kampanii;
wspieranie poszczególnych
działań kampanii;
obsługa techniczna
wydarzeń kampanii.
organizacja wydarzenia
umieszczania tabliczek na
placach zabaw;
wsparcie eventu „Białej
wstążki”
współpraca z mediami;
pozyskanie znanych osób
do wsparcia kampanii.

Okres wykonywanych
zadań

IV – XII 2015

IV – XII 2015

IV 2015 – I 2016

IV – XII 2015

IV – XII 2015
08.12.2015

XI – XII 2015

1.3. Czas trwania wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Zgodnie z ideą i genezą kampanii przeciwko przemocy „Biała wstążka” wydarzenie we
Wrocławiu zostało przeprowadzone w dniach od 25 listopada 2015 r. do 10 grudnia 2015 r.
W tym okresie kampania przeprowadzana jest w innych państwach na świecie.
W okresie tym zostały przeprowadzone zaplanowane działania i wydarzenia na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

1.4. Cele wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Celem głównym przeprowadzonej kampanii „Biała wstążka” było zwiększenie świadomości
społecznej na temat przeciwdziałania przemocy.
Cele szczegółowe kampanii to:
 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków m.in. poprzez:
zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem
przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy
w rodzinie;
 poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy na temat przemocy domowej;
 nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami
działającymi na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 promowanie wartości rodzinnych;
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1.5. Miejsce

realizacji

wrocławskiej

kampanii

„Biała

wstążka”.
Kampania „Biała wstążka” realizowana była w mieście Wrocław. Wydarzenia odbywały się na
wrocławskim Rynku, na Uniwersytecie Wrocławskim, na placu zabaw przy ul. Krasińskiego
i placu zabaw w Parku Staszica oraz w Centrum Konferencyjnym przy ul. Św. Józefa 1/3.

1.6. Partnerzy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Organizatorem kampanii był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie – ul. Rydygiera 43 a, 50 – 248 Wrocław.
Partnerami wrocławskiej kampanii przeciwko przemocy „Biała wstążka” byli:
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – ul. Strzegomska 6, 53 - 611 Wrocław;
 Centrum Integracji Społecznej – ul. Strzegomska 49, 53 – 611 Wrocław;
 Komenda Miejska Policji – ul. Podwale 31, 50 – 040 Wrocław;
 Miasto Wrocław – Biuro Promocji Miasta, ul. Przejście Żelaźnicze 1, 50 – 107
Wrocław; Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Prezydenta, Sukiennice 9, 50 – 107
Wrocław;
 Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii - Koło Naukowe
Praw Człowieka – ul. Uniwersytecka 7, 50 – 145 Wrocław;
 Fundacja Non Licet – ul. Stalowa 6a, 53 – 425 Wrocław;
 Świetlica środowiskowa „Źródełko” – ul. Wolska 9 a, 54 – 076 Wrocław – Leśnica;
 Portal Dzielnice Wrocławia - http://www.dzielnicewroclawia.pl/;
 Śląsk Wrocław HANDBALL TEAM Sp. z o. o. – Al. Paderewskiego 35, 51 – 612
Wrocław;
 Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. – ul. Oporowska 62, 53 – 434 Wrocław;
 Zarząd Zieleni Miejskiej – ul. Trzebnicka 33, 50 – 231 Wrocław.
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1.7. Uczestnicy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Uczestnikami wrocławskiej kampanii „Biała wstążka” byli organizatorzy, partnerzy, adresaci
kampanii, przedstawiciele instytucji i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, znane wrocławskie osobistości oraz wolontariusze i zaproszeni goście.
Tabela nr 2 przedstawia uczestników z podziałem na poszczególne wydarzenia kampanii:
Tabela 2. Uczestnicy wrocławskiej kampanii "Biała wstążka".
Uczestnicy
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
- organizatorzy społeczności lokalnej MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
- interwenci OIK przy NCWS
- przedstawiciele Policji
- przedstawiciele Oświaty
- wolontariusze (uczniowie wrocławskich szkół,
uczestnicy PAL, dzieci z wrocławskich świetlic
środowiskowych)
- przedstawiciele Dyrekcji MOPS Wrocław
- kadra kierownicza MOPS Wrocław
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
- Dyrektor Centrum Integracji Społecznej
- pracownicy Centrum Integracji Społecznej
- przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego
- przedstawiciele wrocławskiej Policji
- przedstawiciele organizacji pozarządowych
- przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z
Dolnego Śląska
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
- wolontariusze z wrocławskich szkół
- wolontariusze z Uniwersytetu Wrocławskiego
- znane wrocławskie osobistości
- przedstawiciele Policji
- przechodnie na wrocławskim Rynku – adresaci
kampanii
- przedstawiciele Dyrekcji MOPS Wrocław
- przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS Wrocław
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
- asystenci rodziny MOPS Wrocław
- przedstawiciele organizacji pozarządowych
- przedstawiciele Oświaty
- przedstawiciele Policji
- przedstawiciele Służby zdrowia
- przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości
- przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego
- interwenci OIK przy NCWS

Wydarzenie

Wykonanie białych wstążeczek

Konferencja inaugurująca kampanię „Biała wstążka” –
25.11.2015

Eventy „Białej wstążki” na wrocławskim Rynku w dn.:
26.11.2015 r., 30.11.2015 r., 08.12.2015 r.

Debaty filmowe na temat przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, które się odbyły w dn.: 27.11.2015 r.,
02.12.2015 r., 09.12.2015 r.
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- przedstawiciele Dyrekcji MOPS Wrocław
- przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS Wrocław
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
Uroczyste umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko
- organizatorzy społeczności lokalnej MOPS Wrocław
przemocy wobec dzieci na placach zabaw w dn.
- przedstawiciele Policji
10.12.2015 r.
- przedstawiciele Urzędu Miejskiego Wrocławia
- przedstawiciele Rady Miasta Wrocławia
- przedstawiciele Zarządu Zieleni Miejskiej
- uczestnicy PAL
- dzieci z wrocławskich szkół, przedszkoli i świetlic
środowiskowych
- mieszkańcy Wrocławia
Inne działania
- autor projektu plakatu wrocławskiej kampanii „Biała Promocja kampanii „Biała wstążka” – 25.11.2015 r. do
wstążka”
10.12.2015 r.
- wolontariusz, który wykonał projekt ulotki „Dekalog Promocja kampanii „Biała wstążka” – 25.11.2015 r. do
prawdziwego mężczyzny”
10.12.2015 r.
- drukarnia, drukująca plakat, ulotki, broszurę
Promocja kampanii „Biała wstążka” – 25.11.2015 r. do
informacyjną
10.12.2015 r.
- wolontariusze
- przedstawiciele NCWS
- przedstawiciele fundacji NON Licet
Obsługa pomocnicza, techniczna wydarzeń kampanii,
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
zapewnienie cateringu na debatach
- organizatorzy społeczności lokalnej MOPS Wrocław
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław
- przedstawiciele Policji
- przedstawiciele DSW we Wrocławiu
- przedstawiciele UW
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1.8. Harmonogram wydarzeń wrocławskiej kampanii
„Biała wstążka”.
W ramach wrocławskiej kampanii „Biała wstążka” organizatorzy zaplanowali następujące
działania:


Konferencja inauguracyjna;



Eventy „Białej wstążki” na wrocławskim Rynku;



Debaty filmowe na tematy poruszające problem przemocy w rodzinie oraz
sposoby przeciwdziałania temu zjawisku.



Umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci na placach
zabaw.

Tabela nr 3 przedstawia szczegółowy harmonogram wydarzeń.
Tabela 3. Harmonogram wydarzeń kampanii "Biała wstążka".
Wydarzenie
Konferencja inauguracyjna
Event „Białej wstążki”
Debata filmowa:
Przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie we Wrocławiu.
Event „Białej wstążki”
Debata filmowa:
Przeciwdziałanie przemocy
ze względu na płeć
Event „Białej wstążki”
Debata filmowa:
Przeciwdziałanie przemocy
wobec dzieci.
Umieszczenie tabliczek z
hasłami przeciwko
przemocy wobec dzieci
Umieszczenie tabliczek z
hasłami przeciwko
przemocy wobec dzieci

Data
25.11.2015

Godzina
09.00 – 16.00

26.11.2015

14.00 – 18.00

27.11.2015

17.30 – 20.30

30.11.2015

14.00 – 18.00

02.12.2015

17.30 – 20.30

08.12.2015

14.00 – 18.00

09.12.2015

17.30 – 20.30

10.12.2015

12.00 13.00

10.12.2015

12.00 – 13.00
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Miejsce
WenderEdu Business Center, ul. Św. Józefa 1/3,
Wrocław
Rynek – Pl. Gołębi i Pl. Solny
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i
Administracji , budynek D, Wrocław, ul.
Uniwersytecka 7-10.
Rynek – Pl. Gołębi i Pl. Solny
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i
Administracji budynek D, Wrocław, ul.
Uniwersytecka 7-10.
Rynek – Pl. Gołębi i Pl. Solny
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa i
Administracji budynek D, Wrocław, ul.
Uniwersytecka 7-10.
Plac zabaw przy ul. Krasińskiego

Plac zabaw w Parku Staszica

2. Opis oraz ocena działań i wydarzeń wrocławskiej
kampanii „Biała wstążka”.
2.1. Działania poprzedzające, organizacyjne i promujące
wrocławską kampanię „Biała wstążka”.
Wydarzenia zaplanowane do realizacji podczas kampanii „Biała wstążka” wymagały działań
poprzedzających, organizacyjnych i promujących wydarzenia. Poniżej opis najważniejszych
z nich.

2.1.1. Ustalenie odbiorców kampanii, planu wydarzeń
kampanii i ich harmonogramu.
Przeprowadzenie kampanii wymagało określenia:
 Celu głównego.
 Celów szczegółowych.
 Ustalenia odbiorców i uczestników kampanii.
 Zaplanowania wydarzeń i ustalenia ich terminów.
 Ustalenia czego potrzebujemy by osiągnąć założony plan.
 Ustalenia podziału zadań.
W tym celu odbyło się kilka spotkań w których uczestniczyli:
Tabela 4. Ustalenie planu działania kampanii "Biała wstążka".
Imię i nazwisko
Małgorzata Makarczuk – Kłos
Joanna Mech –Polańska
Izabela Pawłowska
Ewa Polińska

Stanowisko
Przewodnicząca ZI, specjalista
CPSR
Specjalista pracy socjalnej, lider ds.
przemocy ZTPS 10
Specjalista pracy socjalnej, lider ds.
przemocy ZTPS 7
Pracownik socjalny OIK przy NCWS
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Terminy
IV – VI 2015
IV – VI 2015
IV – VI 2015
IV – VI 2015

2.1.2. Pozyskanie

partnerów

wrocławskiej

kampanii

„Biała wstążka”.
Podczas wyżej wymienionych spotkań ustalono, że należy pozyskać partnerów do
przeprowadzenia planowanej kampanii. W tym celu podjęto następujące działania:
Tabela 5. Pozyskiwanie partnerów kampanii "Biała wstążka".
Partner

Działanie

CIS

Uzgodnienie, że
przygotowywana
konferencja
będzie
konferencją
inaugurującą
Kampanię
Uzyskanie zgody
Dyrekcji na
włączenie się w
organizację
kampanii
Sporządzenie
pisma o
partnerstwo do
Komendanta
Miejskiego
Policji (załącznik
nr1)
Nadzór
merytoryczny
nad treścią
pisma oraz
podpisanie i
przesłanie pisma
Zwrócenie się z
prośbą o
współpracę w
ramach
kampanii
Sporządzenie
pisma o zgodę
na
wykorzystanie
logo miasta,
złożenie pisma w
Biurze Promocji
Miasta (załącznik
nr 3)
Nadzór
merytoryczny

MOPS

Policja

UW Koło
Naukowe Praw
Człowieka

Miasto Wrocław

Osoba
odpowiedzialna
Małgorzata
Makarzuk - Kłos

Termin

Efekt

Termin

VI 2015

Uzyskanie zgody
CIS na włączenie
konferencji jako
jednego z
wydarzeń
kampanii

VIII 2015

Małgorzata
Makarczuk – Kłos

VII 2015

Uzyskanie zgody
Dyrekcji MOPS

VII 2015

Izabela
Pawłowska

16.10.2015

Małgorzata
Makarczuk – Kłos

16.10.2015

Izabela
Pawłowska

15.09.2015

Izabela
Pawłowska

22.10.2015

Małgorzata
Makarczuk - Kłos
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22.10.2015

Uzyskanie zgody
na współpracę
oraz
wykorzystanie
logo Policji
(załącznik nr 2)

26.10.2015

Uzyskanie zgody
na współpracę
oraz
wykorzystanie
logo

16.09.2015

Uzyskanie zgody
na wykorzystanie
logo (załącznik nr
4)

05.11.2015

Świetlica
środowiskowa
„Źródełko”

nad treścią
pisma i
podpisanie
pisma
Sporządzenie
wniosku do
Biura Prezydenta
o udostępnienie
terenu (załącznik
nr 5)
Podpisanie
wniosku, nadzór
merytoryczny
Zwrócenie się o
współpracę w
ramach
kampanii

Izabela
Pawłowska

28.10.2015

Małgorzata
Makarczuk – Kłos

28.10.2015

Izabela
Pawłowska

05.10.2015

Śląsk Wrocław
HANDBALL
TEAM

Zwrócenie się z
prośbą o
współpracę

Izabela
Pawłowska

03.11.2015

Wrocławski Klub
Sportowy Śląsk
Wrocław S.A.

Zwrócenie się z
prośbą o
współpracę

Izabela
Pawłowska

13.10.2015

Fundacja Non
Licet

Zwrócenie się z
prośbą o
współpracę

Izabela
Pawłowska

04.08.2015

Zarząd Zieleni
Miejskiej

Zwrócenie się z
prośbą o
współpracę

Małgorzata
Makarzuk – Kłos

VII 2015
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Uzyskanie zgody
na wykorzystanie
terenu (załącznik
nr 6)

02.11.2015

Uzyskanie zgody
na współpracę
Uzyskanie zgody
na wykorzystanie
logo
Uzyskanie
zgodny na
współpracę oraz
wykorzystanie
logo
Uzyskanie zgody
na współpracę
oraz
wykorzystanie
logo (załącznik nr
7)
Uzyskanie zgody
na współpracę
oraz
wykorzystanie
logo
Uzyskanie zgody
na współpracę
(załącznik nr 8)

05.10.015
05.11.2015

05.11.2015

05.11.2015

18.09.2015

10.11.2015

2.1.3. Działania organizacyjne wrocławskiej kampanii
„Biała wstążka”.
Wszystkie wydarzenia kampanii wymagały organizacji i przygotowania. Poniższe tabele
zaprezentują działania niezbędne do przeprowadzenia zaplanowanych wydarzeń.
Przygotowanie białych wstążeczek:
Tabela 6. Przygotowanie białych wstążeczek.
Działanie
Ustalenie wymiarów pojedynczej
wstążeczki
Ustalenie ilości wstążeczek
potrzebnych do wykorzystania
podczas kampanii (3000 sztuk)
Ustalenie długości wstążki
potrzebnej do wykonania
potrzebnej liczby wstążeczek
Przetarg i zakup materiału
Monitorowanie działań zw. z
zakupem i dystrybucją materiału,
przekazywanie informacji
pozostałym liderom
Wykonanie białych wstążeczek

Ustalenie miejsca zbiórki
wykonanych wstążeczek,
przekazanie informacji liderom
Zbieranie gotowych wstążeczek,
dystrybucja do poszczególnych
wydarzeń

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska, Magdalena
Juska, Joanna Mróz – ZTPS 7
Liderzy ds. przemocy

Termin
IX 2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Adam
Ambroży – ZTPS 1

IX 2015

Magdalena Wawer – Biuro
Projektu
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

IX - X 2015

IX 2015

IX – X 2015

Liderzy ds. przemocy,
organizatorzy społeczności lokalnej
przy wsparciu szkół, świetlic
środowiskowych, uczestników PAL,
seniorów, pracowników
socjalnych, interwentów OIK
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

X – XI 2015

Ewa Polińska – OIK

XI – XII 2015
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X - XI 2015

W przygotowaniu wstążeczek uczestniczyli między innymi:
Tabela 7. Wstążeczki przygotowywali.
Wykonawcy
SP nr 58 – pogadanka na temat
przemocy z udziałem lidera ds.
przemocy, Policji i pedagoga
Świetlica środowiskowa „Źródełko”
Uczestnicy projektu „Nadal aktywni”
Świetlica środowiskowa „Iskierka”
SP nr 10

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska, Magdalena
Juska – ZTPS 7

Termin
09.10.2015

Urszula Karkocha – Źródełko,
ZTPS 2
Agnieszka Chamioło, Małgorzata
Mocha – ZTPS 8
Magdalena Juska, Magdalena
Kubczak – ZTPS 7
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10

20.11.2015
24.11.2015
25.11.2015
XI 2015

Projekt, druk i dystrybucja plakatu kampanii:
Tabela 8. Projekt, druk i dystrybucja plakatu kampanii.
Działanie
Nawiązanie współpracy z autorem
projektu – Jakubem Kamińskim
Uzyskanie zgody na nieodpłatne
wykonanie projektu
Ustalenie ostatecznej wersji
plakatu z autorem oraz
przewodniczącą ZI
Uzyskanie oświadczenia autora
projektu na nieodpłatne
wykorzystanie plakatu do promocji
kampanii (załącznik 9)
Przekazanie projektu plakatu do
CIS, monitorowanie toku
postępowania w sprawie druku
plakatu, przekazanie informacji o
możliwości odebrania gotowych
plakatów (sztuk 400)
Przewiezienie plakatów z CIS do
NCWS
Rozdział plakatów dla
poszczególnych partnerów,
przygotowanie do dystrybucji

Dystrybucja plakatów do
ekspozycji
Wydawanie plakatów partnerom

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

Termin
12.07.2015

Izabela Pawłowska –ZTPS 7

13.07.2015

Izabela Pawłowska –ZTPS 7

07.11.2015

Izabela Pawłowska - ZTPS 7

14.11.2015

14.11.2015 – 17.11.2015
Izabela Pawłowska –ZTPS 7

Daniel Zaręba – ZTPS 3

18.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Ewa
Polińska – OIK, Piotr Nietreba –
ZTPS 7, Joanna Mech – Polańska –
ZTPS 10, Bożena Barańska – ZTPS
2, Adam Ambroży – ZTPS1
Liderzy ds. przemocy,
organizatorzy społeczności lokalnej
Ewa Polińska – OIK

18.11.2015 – 20.11.2015
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20.11.2015 – 25.11.2015
20.11.2015 – 25.11.2015

Rysunek 1. Plakat wrocławskiej kampanii "Biała wstążka"
2015 – autor – Jakub Kamiński.

Wypożyczenie stojaków do ekspozycji plakatów:
Tabela 9. Wypożyczenie stojaków do ekspozycji plakatów.
Działanie
Nawiązanie kontaktu z DSW we
Wrocławiu
Uzyskanie zgody na wypożyczenie
4 stojaków (załącznik nr 10)
Ustalenie osoby odpowiedzialnej
za odbiór i zwrot stojaków
Odbiór i zwrot stojaków

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

Termin
04.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

22.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

22.11.2015, 10.12.2015

Stanisław Sitarski – OIK

25.11.2015, 11.12.2015

Projekt i dystrybucja ulotki „Dekalog prawdziwego mężczyzny”:
Tabela 10. Projekt i dystrybucja ulotki „Dekalog prawdziwego mężczyzny”.
Działanie
Projekt graficzny ulotki
Treść merytoryczna ulotki
Druk ulotki
Dystrybucja ulotki

Osoba odpowiedzialna
Karolina Pawłowska – wolontariusz
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Izabela Pawłowska – ZTPS 7
Katarzyna Janas – CPSR
Ewa Polińska – OIK
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Termin
13.11.2015
13.11.2015
XI 2015
XI – XII 2015

Rysunek 2. Ulotka "Dekalog prawdziwego
mężczyzny" - autor projektu - Karolina
Pawłowska.

Ustalenie współpracy z Policją:
Tabela 11. Ustalenie współpracy z Policją.
Działanie
Uzyskanie logotypu
Dokonanie ustaleń dot. udziału
Policji w wydarzeniach kampanii
(załącznik nr 11)

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7
Izabela Pawłowska – ZTPS 7
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Termin
26.10.2015
18.11.2015

2.1.4. Działania promujące wrocławską kampanię „Biała
wstążka”.
Wydarzenia kampanii „Biała wstążka” wymagały promocji w celu pozyskania jak największej
liczby odbiorców.
Strona internetowa kampanii na portalu społecznościom Facebook uzyskała 350 odbiorców.
Strona zawiera:
1. Album wraz z opisem Konferencji inauguracyjnej.
2. Albumy z przeprowadzonych debat filmowych.
3. Albumy z eventów „Białej wstążki”.
4. Albumy z umieszczania tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci.
5. Album przedstawiający znanych Wrocławian, którzy stali się ambasadorami kampanii.
Tabela 12. Strona internetowa kampanii.
Działanie
Utworzenie strony internetowej
Administrowanie stroną
internetową

Umieszczanie aktualizacji po
odbytych wydarzeniach – opis
wydarzeń + fotografie
Tworzenie wydarzeń na stronie
kampanii
Umieszczanie i przygotowanie
postów informacyjnych dot.
przemocy w rodzinie,
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie, działalności ZI oraz
dobrych praktyk w zakresie
przeciwdziałania przemocy w
rodzinie
Umieszczanie wniosków
wynikających z odbytych debat
Tworzenie albumów tematycznych

Osoba odpowiedzialna
Agnieszka Świętczak – Fundacja
Non Licet
Agnieszka Świętczak – Fundacja
Non Licet
Izabela Pawłowska – ZTPS 7
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

Termin
11.11.2015

11.11.2015 - 10.12.2015

25.11.2015 – 10.12.2015

Agnieszka Świętczak – Fundacja
Non Licet

25.11.2015 – 10.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

25.11.2015 – 10.12.2015

Agnieszka Świętczak – Fundacja
Non Licet
Izabela Pawłowska - ZTPS 7

25.11.2015 – 10.12.2015
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25.11.2015 – 10.12.2015

Rysunek 3. Strona internetowa kampanii "Biała wstążka".

https://www.facebook.com/Kampania-Bia%C5%82a-Wst%C4%85%C5%BCka-Wroc%C5%82aw456966234493081/

Akcję promowali znani Wrocławianie:
 Piotr Przybecki – trener drużyny piłkarzy ręcznych WKS Śląsk Wrocław, były
reprezentant Polski;
 Jakub Łucak - skrzydłowy drużyny piłkarzy ręcznych WKS Śląsk Wrocław, aktualny
reprezentant Polski;
 Jakub Kamiński – autor plakatu kampanii, uczy fotografii w Technikum nr 15 we
Wrocławiu. Zajmuje się fotografią uliczną i projektowaniem graficznym. Na swoim
koncie ma kilka wystaw fotograficznych oraz festiwali filmowych, na których
prezentowane były jego filmy animowane.
 Andrzej Gliniak - sportowy głos Dolnego Śląska, spiker Śląska Wrocław, announcer
federacji Fight Exclusive Night, przez wiele lat prezenter związany z Radiem Eska.
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 Mariusz Pawełek – bramkarz piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Kamil Biliński –napastnik piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Tomasz Hołota – pomocnik piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Jacek Kiełb – pomocnik piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Jarosław Szandrocho – fizjoterapeuta piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Kamil Dankowski – pomocnik piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław.
 Szymon "SzymS SzymSiwo" Dajewski-wrocławski raper, muzyk, producent i animator
kultury.
 Redaktor Marcin Rosiński.
 Jarosław Obremski – wrocławski polityk, wiceprezydent Wrocławia w latach 2001 –
2011, obecnie sentaor.
 Paweł Rańda - wrocławski wioślarz, wicemistrz olimpijski, medalista mistrzostw
świata i Europy,
 Mariusz Jędra - wrocławski sztangista, medalista mistrzostw świata i mistrzostw
Europy, olimpijczyk z Sydney 2000.
 Komisarz Krzysztof Mossoń - zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław
Ołbin.
 Damian Mrozek - radny Rady Miejskiej Wrocławia.
 Dariusz Szrejder - Rzecznik ds. Rodziny wrocławskiego Urzędu Miasta.

21

Rysunek 4. Facebook - album: Wrocławscy Ambasadorzy "Białej
wstążki".

Tabela 13. Pozyskanie osobistości do wsparcia kampanii.
Działanie
Nawiązanie współpracy z
osobistościami
Wykonanie fotografii

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Agnieszka Chamioło – ZTPS 8
Karolina Pawłowska –
wolontariusz,
Agnieszka Chamioło – ZTPS 8,
Jacek Kochan – ZTPS 3
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Termin
15.11.2015 – 10.12.2015

15.11.2015 – 10.12.2015

Artykuł o kampanii „Biała wstążka”:
http://www.gazetawroclawska.pl/artykul/9137068,biala-wstazka-czyli-sportowcy-przeciwko-przemocy-zdjecia,id,t.html

W dniu 01.12.2015 r. w Gazecie Wrocławskiej ukazał się artykuł na temat wrocławskiej
kampanii „Biała wstążka”. Artykuł opatrzony został fotografiami z drugiego Eventu „Białej
wstążki”, który odbył się na wrocławskim Rynku w dniu 30.11.2015 z udziałem znanych
wrocławskich osobistości. Artykuł stanowi załącznik nr 12 do niniejszego dokumentu.
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2.2. Wydarzenia wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” była bogata w wydarzenia.
W ramach kampanii odbyły się:
 Konferencja inauguracyjna;
 Przygotowanie i wydanie broszury informacyjnej dla osób doznających przemocy;
 Eventy „Białej wstążki”;
 Debaty filmowe na temat przeciwdziałania przemocy.
 Umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci na wrocławskich
placach zabaw.
Poniżej zostaną szczegółowo zaprezentowane wszystkie przeprowadzone wydarzenia.

2.2.1. Konferencja inauguracyjna – 25.11.2015 r.
W dniu 25.11.2015 odbyła się konferencja rozpoczynająca wrocławską kampanię "Białej
wstążki". Konferencja została zorganizowana przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Centrum Integracji Społecznej oraz Zespołu Interdyscyplinarnego ds.
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Aktywny udział w przygotowaniu konferencji mieli
liderzy ds. przemocy (program konferencji – załącznik nr 13).
Przy przywitaniu uczestnicy otrzymywali białe wstążeczki oraz broszurę informacyjną
przygotowaną specjalnie na tę okazję przez liderów ds. przemocy MOPS oraz pracowników
CIS.
Przebieg konferencji:
 Konferencję otworzyła Pani Anna Józefiak - Materna - Dyrektor MOPS Wrocław, która
podkreśliła, jak trudna, a jednocześnie jak istotna jest praca w obszarze
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Pani Jadwiga Góralewicz - Dyrektor Centrum Integracji Społecznej i jednocześnie
członek Zespołu Interdyscyplinarnego doznających przemocy.
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mówiła o istocie wspierania osób

 Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie Pani Małgorzata Makarczuk - Kłos opowiedziała o genezie i przesłaniu
"Białej wstążki".
 W dalszej części konferencji przedstawicielki Centrum Integracji Społecznej
zaprezentowały projekt realizowany na rzecz osób doznających przemocy "Model
wsparcia".
 W następnym punkcie konferencji liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław
zaprezentowali przypadki występowania przemocy w rodzinie. Jako pierwszą
przedstawiono w formie gry historię Pani Marii (załącznik nr 14). Gra polegała na tym,
że uczestnicy konferencji poprzez głosowanie decydowali jakie wyjście z trudnej
sytuacji wybierze Pani Maria.
 Kolejna historia została zaprezentowana w formie listu (załącznik nr 15) .
 Część oficjalną konferencji podsumował pięknie i wzruszająco wyrecytowany wiersz
(załącznik nr 16) opisujący uczucia osoby doznającej przemocy.
Po przerwie obiadowej uczestnicy konferencji wzięli udział w szkoleniach przygotowanych
przez organizatorów:
 Praca z dzieckiem krzywdzonym – od rozpoznania do skutecznej pomocy –
prowadząca: Anna Lechocka - Prezes Stowarzyszenia „Szansa”.
 Praca z Klientem niedobrowolnym, czyli jak motywować do współpracy osobę
stosującą przemoc w rodzinie – prowadzący: Łukasz Hruby – Zespół Interwencji
Kryzysowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Zabrzu i Leszek Underowicz –
Ośrodek Wsparcia Rodziny w Chorzowie.
 Jeden mały krok do szczęśliwego życia – pomoc osobom doświadczającym przemocy
w oparciu o model skoncentrowany na

rozwiązaniu – prowadząca: Mariola

Lelonkiewicz – Centrum Terapii Krótkoterminowej.
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Tabela 14. Przygotowania do konferencji w dn. 25.11.2015.
Działanie
Przygotowanie konferencji

Autor tekstu opowiadającego o
przypadku P. Marii/
zredagowanie tekstu w sposób
odpowiadający prezentacji
przypadku w formie gry
Pomysłodawca prezentacji
przypadku w którym ODP jest
matka, a OSP jest syn
Pomysłodawca prezentacji
przypadku P. Marii w formie gry
Reżyseria prezentacji przypadku
P. Marii/ korekta
prezentowanego tekstu
Udział w próbach do prezentacji
przypadku P. Marii

Prezentacja przypadku na
konferencji

Autorki tekstu przedstawiającego
drugi przypadek przemocy w
rodzinie/ zredagowanie tekstu w
sposób odpowiadający
prezentacji podczas konferencji
Autorki tekstu wiersza
prezentującego drugi przypadek
przemocy w rodzinie
Udział w próbach do prezentacji
przypadku

Prezentacja przypadku w formie
listu podczas konferencji

Osoba odpowiedzialna
Wszyscy liderzy ds. przemocy,
Ewa Polińska – OIK, Małgorzata
Makarczuk – Kłos – ZI, Dorota
Butryn – CIS, Katarzyna Bugno –
CIS, Marta Lebiecka - CIS

Termin
IV – XI 2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

VII – X 2015

Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI

VII 2015

Magdalena Wawer- Biuro
Projektu WMA
Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Piotr
Nietreba – ZTPS 7, Joanna Mech –
Polańska – ZTPS 10, Danuta
Gościniak – ZTPS 10, Bożena
Barańska – ZTPS 2, Adam
Ambroży – ZTPS 1, Janusz Kucab –
ZTPS 1, Barbara Mańturz – ZOBU,
Agnieszka Strzecha – ZOBU, Ewa
Polińska - OIK
Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Piotr
Nietreba – ZTPS 7, Joanna Mech –
Polańska – ZTPS 10, Danuta
Gościniak – ZTPS 10, Bożena
Barańska – ZTPS 2, Adam
Ambroży – ZTPS 1, Janusz Kucab –
ZTPS 1, Barbara Mańturz – ZOBU,
Agnieszka Strzecha – ZOBU, Ewa
Polińska - OIK

VII 2015

X – XI 2015

VII – XI 2015

25.11.2015

Ewa Fabiszewska – ZTPS 6, Irina
Szemczuk-Kluska – ZTPS 6

VII – X 2015

Magdalena Ratuszny – Ut – ZTPS
4, Patrycja Kruk – ZTPS 4

VII – X 2015

Ewa Fabiszewska – ZTPS 6, Irina
Szemczuk-Kluska – ZTPS 6,
Magdalena Ratuszny – Ut – ZTPS
4, Patrycja Kruk – ZTPS 4,
Agnieszka Chamioło – ZTPS 8,
Magdalena Pachnik – ZTPS 7
Agnieszka Chamioło – ZTPS 8
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VII – XI 2015

25.11.2015

Prezentacja przypadku w formie
recytacji wiersza podczas
konferencji
Rezerwacja i wynajęcie sali
konferencyjnej
Zamówienie i zapewnienie
cateringu podczas konferencji
Zaproszenie uczestników na
konferencję

Magdalena Pachnik – ZTPS 7

25.11.2015

Pracownicy CIS

IX – XI 2015

CIS

IX – XI 2015

Dorota Butryn – CIS, Izabela
Pawłowska – ZTPS 7

XI 2015

Podsumowanie i ocena działania:
Celem konferencji było poruszenie tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz
zaprezentowanie wykorzystywanych w tym obszarze narzędzi i dobrych praktyk.
Prezentowane przypadki ukazywały codzienną pracę osób pracujących na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, współpracę pomiędzy służbami i instytucjami, a także
perspektywę osoby doświadczającej przemocy. Nadto został zaprezentowany projekt
„Model wsparcia” realizowany przez Centrum Integracji Społecznej skierowany do osób
doznających przemocy.
Uczestnicy konferencji mogli podnieść swoje kompetencje zawodowe poprzez udział
w szkoleniach dotykających trzech sfer obszaru przeciwdziałania przemocy, a mianowicie
pracy z dzieckiem krzywdzonym, osobą dorosłą doświadczającą przemocy oraz z osobą
stosującą przemoc. Szkolenia miały charakter warsztatowy i odbyły się w trzech odrębnych
blokach. Uczestnicy

potwierdzając swój udział w konferencji deklarowali chęć udziału

w określonym warsztacie. Po zajęciach każdy z uczestników otrzymał zaświadczenie
potwierdzające odbyte szkolenie.
Konferencja została zorganizowana dla 80 osób. Frekwencja dopisała, sala konferencyjna
wypełniona była w całości.
Uczestnikami konferencji byli:
- przedstawiciele Dyrekcji MOPS Wrocław;
- kadra kierownicza MOPS Wrocław;
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- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław;
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław;
- Dyrektor Centrum Integracji Społecznej;
- pracownicy Centrum Integracji Społecznej;
- przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego;
- przedstawiciele wrocławskiej Policji;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych;
- przedstawiciele Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Dolnego Śląska;
Spotkanie podczas konferencji ukazało, że istnieje potrzeba spotykania się, omawiania
i prezentowania dobrych praktyk, podejmowania działań na rzecz poprawy współpracy
pomiędzy instytucjami działającymi w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Uczestnicy konferencji byli aktywni podczas prezentacji przypadków dotyczących przemocy,
zadawali pytania odnoszące się do projektu „Model wsparcia”, chętnie uczestniczyli
w warsztatach.
Podczas spotkań w kuluarach uczestnicy wymieniali doświadczenia i nawiązywali nowe
kontakty.

2.2.2. Przygotowanie i wydanie broszury informacyjnej
dla osób doznających przemocy.
Kolejnym działaniem zrealizowanym przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz
Centrum Integracji Społecznej było przygotowanie i opracowanie broszury informacyjnej
skierowanej do osób doświadczających przemocy w rodzinie.
Celem wydania broszury było edukowanie osób doznających przemocy o ich prawach,
możliwych formach uzyskania pomocy, prezentacja dobrych praktyk i metod pracy
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w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wykaż placówek udzielających
wsparcia osobom doświadczającym przemocy.
Broszura została wydana w ilości 4000 sztuk. Dystrybucja odbywała się podczas konferencji,
debat filmowych oraz eventów na wrocławskim Rynku.
Broszura wzbudziła zainteresowanie wśród organizacji pozarządowych działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, a także wśród uczestników wydarzeń kampanii „Biała
wstążka”.
Tabela 15.Opracowanie i dystrybucja broszury informacyjnej.
Działanie
Opracowanie treści merytorycznej

Druk
Odebranie i przewiezienie broszur
z CIS do NCW
Dystrybucja broszur do
poszczególnych wydarzeń

Osoba odpowiedzialna
Bożena Barańska – ZTPS 2,
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Marta Lebiecka – CIS, Dorota
Butryn – CIS, Katarzyna Bugno –
CIS
CIS
Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Piotr
Nietreba – ZTPS 7
CIS, Ewa Polińska – OIK

Termin
IV – XI 2015

XI 2015
27.11.2015
25.11.2015 – 10.12.2015

2.2.3. Eventy „Białej wstążki”.
Eventy „Białej wstążki” odbywały się na wrocławskim Rynku (Plac Gołębi i Plac Solny)
trzykrotnie: 26.11.2015, 30.11.2015 i 08.12.2015. Podczas tych wydarzeń rozdawano
przechodniom białe wstążeczki - symbol protestu przeciwko przemocy wobec kobiet.
Przy tej okazji udzielano informacji o tym do kogo należy się zgłośnić, kiedy jest się
świadkiem przemocy oraz przekonywano do zobaczenia, usłyszenia i przerwania milczenia.
Przekazywane były także informacje dotyczące definicji i rodzajów przemocy.
Wspierały nas takie osobistości jak między innymi senator Jarosław Obremski, redaktor
Marcin Rosiński, raper Szymon Dajewski, sztangista Mariusz Jędra oraz wioślarz Paweł
Rańda.
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Tabela 16. Działania niezbędne do przeprowadzenia eventów.
Działanie
Pozyskanie zezwolenia na zajęcie
Rynku
Wypożyczenie stojaków (4 szt.) do
ekspozycji plakatów podczas
eventów
Przewiezienie stojaków z DSW do
NCW
Umieszczenie plakatów w
stojakach do
ekspozycji/przygotowanie
stojaków do przewiezienia na
Rynek
Zamówienie transportu stojaków z
NCW na Rynek
Przewiezienie stojaków na Rynek

Przechowywanie stojaków, ulotek,
wstążeczek
Przenoszenie stojaków, ulotek,
wstążeczek z UW na Rynek oraz z
Rynku na UW

Odwiezienie stojaków do NCW
Zwrot stojaków do DSW
Ustalenie grafiku dla osób
rozdających wstążeczki, ulotki i
broszury/zebranie osób chętnych
do działania/przekazanie
informacji o ustaleniach
Wykonywanie dokumentacji
fotograficznej

Umieszczanie zdjęć oraz opisów z
wydarzeń na stronie internetowej
kampanii

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

Termin
02.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

25.11.2015

Stanisław Sitarski – OIK

25.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Wioletta Smardzewska – ZTPS 7,
Stanisław Sitarski – OIK, Marek
Pawłowski – wolontariusz

25.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Adam
Ambroży – ZTPS 1
Joanna mech Polańska – ZTPS 10,
MOPS – kierowca busa
służbowego
Wojciech Zomerski – Uniwersytet
Wrocławski
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Agnieszka Cymerkiewicz – ZTPS 10,
Wioletta Smardzewska – ZTPS 7,
Krystyna Kuczyńska – ZTPS 5,
Violetta Ogrodowicz – ZTPS 5,
Danuta Zwolak – Grabania – ZTPS
5, Daniel Zaręba – ZTPS 3
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Marek Pawłowski – wolontariusz
Stanisław Sitarski – OIK

26.11.2015
26.11.2015

26.11.2015 – 10.12.2015

26.11.2015, 30.11.2015,
08.12.2015

10.12.2015
11.12.2015

Joanna Mech – Polańska – ZTPS 10

18.11.2015 – 20.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7, Piotr
Nietreba –ZTPS 7, Joanna Mech –
Polańska – ZTPS 10, Jnusz Kucab –
ZTPS 1

26.11.2015, 30.11.2015,
08.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7
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26.11.2015, 30.11.2015,
08.12.2015

Rozdawanie białych wstążeczek,
ulotek i broszury informacyjnej

Rozdawanie białych wstążeczek,
ulotek i broszury informacyjnej

Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Agnieszka Cymerkiewicz – ZTPS
10, Wioletta Smardzewska – ZTPS
7, Agnieszka Kędzierska – ZTPS 7,
Magdalena Juska – ZTPS 7, Bożena
Barańska – ZTPS 2, Małgorzata
Makarczuk – Kłos – ZI,
wolontariusze UW, Policja
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska- ZTPS 10,
Agnieszka Chamioło – ZTPS 8, Piotr
Nietreba – ZTPS 7, Adam Ambroży
– ZTPS 1, Janusz Kucab – ZTPS 1,
Małgorzata Mocha – ZTPS 8,
Krystyna Kuczyńska – ZTPS 5 ,
Violetta Ogrodowicz – ZTPS
5,Danuta Zwolak – Grabania –
ZTPS 5, Szymon Dajewski – raper,
Marcin Rosiński –TVP, Paweł
Rańda – radny Wrocławia,
olimpijczyk, Mariusz Jędra –
olimpijczyk, Policja
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Katarzyna Nowicka – ZTPS 7,
Daniel Zaręba – ZTPS 3, Elżbieta
Gorgoń – ZTPS 3, Małgorzata
Mocha – ZTPS 8, Barbara Mańturz
– ZOBU, Agnieszka Strzecha –
ZOBU, Policja, wolontariusze
Gimnazjum nr 18

Uczestnikami przeprowadzonych eventów byli:
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław;
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław;
- wolontariusze z wrocławskich szkół;
- wolontariusze z Uniwersytetu Wrocławskiego;
- znane wrocławskie osobistości;
- przedstawiciele Policji;
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26.11.2015

30.11.2015

08.12.2015

- przechodnie na wrocławskim Rynku – adresaci kampanii.
Osoby, którym wręczano wstążeczki, ulotki i broszury posiadały różny status społeczny,
wykształcenie na zróżnicowanym poziomie, posiadały zróżnicowaną aktywność zawodową,
a także reprezentowały różne przedziały wiekowe. Byli to zarówno mężczyźni, jak i kobiety.
Osoby te wykazywały również zróżnicowane zainteresowanie problemem przemocy
i reagowały w zróżnicowany sposób. Niektórzy z przechodniów nie wykazywali żadnego
zainteresowania, inni do tematu podchodzili w żartobliwy sposób, kolejni chętnie
podejmowali rozmowę, opowiadali o własnych doświadczeniach związanych z przemocą.
Na podstawie przeprowadzonej podczas eventów obserwacji wnioskuje się, że istnieje
potrzeba edukowania społeczeństwa z zakresu przeciwdziałania przemocy, łamania
stereotypów dotyczących chociażby ról społecznych pełnionych ze względu na płeć. Istnieje
konieczność podejmowania działań w celu wyczulenia społeczeństwa na występowanie
przemocy, reagowanie na nią, ale także informowania do kogo i gdzie można się zgłosić
w przypadku, gdy jest się świadkiem przemocy lub osobą doznającą przemocy.
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2.2.4. Debaty

filmowe

na

temat

przeciwdziałania

przemocy.
Podczas trwania wrocławskiej kampanii „Biała wstążka” odbyły się trzy debaty filmowe na
których omawiano temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Uczestnikami debat byli
zaproszeni goście:
- przedstawiciele Dyrekcji MOPS Wrocław;
- przedstawiciele kadry kierowniczej MOPS Wrocław;
- liderzy ds. przemocy MOPS Wrocław;
- pracownicy socjalni MOPS Wrocław;
- asystenci rodziny MOPS Wrocław;
- przedstawiciele organizacji pozarządowych;
- przedstawiciele Oświaty;
- przedstawiciele Policji;
- przedstawiciele Służby zdrowia;
- przedstawiciele Wymiaru Sprawiedliwości;
- przedstawiciele Uniwersytetu Wrocławskiego;
- interwenci OIK przy NCWS;
Tematy debat były zróżnicowane i dotyczyły szeroko rozumianego przeciwdziałania
przemocy w rodzinie, przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć oraz przeciwdziałania
przemocy wobec dzieci.
Debaty odbywały się w salach Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu
Wrocławskiego.
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Na każdą z debat zaproszonych było 50 osób. Frekwencja w poszczególnych debatach nie
wynosiła 100% i przedstawiała się następująco:
 27.11.2015 – debata na temat „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie we Wrocławiu”
– 29 uczestników (lista obecności – załącznik nr 17).
 02.12.2015 – debata na temat „Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć” – 32
uczestników (lista obecności – załącznik nr 18).
 09.12.2015 – debata na temat „Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci” – 29
uczestników (lista obecności – załącznik nr 19).
Poniżej opis i wnioski poszczególnych debat.
Debata - 27.11.2015 – temat: Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie we Wrocławiu.
Podczas debaty w dniu 27.11.2015 rozmawiano o sytuacji osoby pokrzywdzonej przemocą
w rodzinie, interwencji związanej z przemocą w rodzinie, roli i możliwościach świadka
przemocy.
Debatę prowadziła przedstawicielka fundacji Non Licet Pani Agnieszka Świętczak. Jako
eksperci głos zabierały: Pani mgr Anna Drozd - pracownik naukowy Uniwersytetu
Wrocławskiego w Katedrze Postępowania Karnego, Pani Małgorzata Makarczuk-Kłos Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
oraz Izabela Pawłowska - pracownik socjalny i lider ds. przemocy ZTPS 7.
Podstawą do dyskusji były filmy dotykające problemu przemocy z innych kampanii
społecznych oraz filmy edukacyjne, a także prezentacja dotycząca procedury „Niebieskie
karty” przedstawiona przez mgr Annę Drozd.
W pierwszej części debaty eksperci odpowiadali na pytania uczestników dotyczące
procedury „Niebieska karta”, dobrych praktyk, współpracy pomiędzy organizacjami oraz
istocie interdyscyplinarności w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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W drugiej części debaty dyskutowano o trudnościach w obszarze przeciwdziałania przemocy
w rodzinie, a także o możliwych sposobach przezwyciężania tychże trudności. Debatowano
nad tym co można zrobić by poprawić skuteczność działań podejmowanych w celu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Na koniec zebrano wnioski z których wynika, że przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
powinno opierać się na interdyscyplinarnej współpracy służb i organizacji oraz na edukacji
społecznej prowadzonej wśród dzieci, ich rodziców, seniorów oraz ogólnie pojętego
społeczeństwa poprzez podobne do „Białej wstążki” kampanie społeczne. Wnioski zebrane
z opisanej debaty stanowią załącznik nr 20.
Przygotowanie debaty:
Tabela 17. Organizacja debaty 27.11.2015.
Działanie
Rezerwacja sali
Przygotowanie planu i tematu
debaty
Przygotowanie materiału
filmowego
Zebranie i zapisanie wniosków
debaty
Zaproszenie eksperta – mgr A.
Drozd
Prowadzenie debaty
Dokumentacja fotograficzna
wydarzenia
Umieszczenie zdjęć i opisu
wydarzenia na stronie
internetowej kampanii
Wysyłanie zaproszeń na debatę

Zapewnienie cateringu
Przewiezienie cateringu na UW
Odwiezienie cateringu z UW do
OIK

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Wojciech Zomerski – UW
Agnieszka Świętczak – NON LICET

Termin
04.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

20.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

27.11.2015, 01.12.2015

Wojciech Zomerski –UW

25.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET
Wioletta Smardzewska – ZTPS 7

27.11.2015
27.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

27.11.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Agnieszka Świętczak – NON
LICET
Ewa Chrzan – NCW, Ewa Polińska –
OIK
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Ewa Polińska – OIK
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Marek Pawłowski – wolontariusz

15.11.2015 – 20.11.2015
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20.11.2015

26.11.2015 – 27.11.2015
27.11.2015
27.11.2015

Debata - 02.12.2015 – temat: Przeciwdziałanie przemocy ze względu na płeć.
Podczas kolejnej debaty, która odbyła się w ramach kampanii "Biała wstążka" w dniu
02.12.2015 poruszono temat przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć. W pierwszej
części debaty uczestnicy i zaproszeni goście obejrzeli film "Maska twardziela".
„Film "Maska twardziela” (Tough Guise) jest pierwszym filmem edukacyjnym skierowanym
do uczniów/uczennic oraz studentów/studentek, mającym na celu systematyczną analizę
związków między popkulturową symboliką, a pojęciem męskiej tożsamości w USA u progu
XXI wieku. W tej nowatorskiej, wszechstronnej analizie Jackson Katz ukazuje, że
powszechność przemocy w społeczeństwie amerykańskim, wliczając strzelaniny w szkołach
w Littleton (stan Kolorado), Jonesboro (stan Arkansas) i wielu innych, należy postrzegać jako
część trwającego kryzysu męskości. Film jest bogato ilustrowany przykładami z kultury
popularnej od programów typu talk show po imprezy sportowe, od Buntownika z wyboru po
Chłopaków z sąsiedztwa, od muzyki country po hip-hop. Maska twardziela znalazła się
w 2000 roku na liście Top Ten Young Adult Videos sporządzanej przez Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Amerykańskich (ALA). Film stał się podstawową lekturą do zajęć z zakresu
komunikacji, socjologii, gender studies, psychologii, kryminologii oraz lingwistyki
odbywających się na wyższych uczelniach, jak i licznych przedmiotów w szkołach średnich.
Jest regularnie wykorzystywany przez edukatorów/edukatorki działających/działające
w ruchach na rzecz kobiet maltretowanych i ofiar gwałtów, a także prawników/prawniczek
w ośrodkach interwencji kryzysowej. Film obejrzało już ponad 3 miliony osób."1

Dyskusja poprzedzona pokazem filmu „Maska twardziela” na temat przyczyn przemocy ze
względu na płeć we współczesnym społeczeństwie oraz możliwości zapobiegania temu
zjawisku

wywołała

wiele

emocji

u

uczestników

spotkania.

Wnioski płynące z rozmowy przekonały nas o tym, że istnieje duża potrzeba edukowania nie
tylko społeczeństwa, ale także specjalistów działających w obszarze przeciwdziałania

11

źródło: http://www.filmweb.pl/…/Maska+twardziela.+Przemoc%2C+Media+…

36

przemocy z zakresu poszukiwania i umiejętnego rozpoznawania źródeł tego zjawiska oraz
sposobów zapobiegania przemocy.
Przygotowanie debaty:
Tabela 18. Organizacja debaty w dniu 02.12.2015 r.
Działanie
Rezerwacja sali
Przygotowanie planu i tematu
debaty
Przygotowanie materiału
filmowego
Zebranie i zapisanie wniosków
debaty
Przygotowanie Sali do debaty i
pokazu filmu
Prowadzenie debaty
Dokumentacja fotograficzna
wydarzenia
Umieszczenie zdjęć i opisu
wydarzenia na stronie
internetowej kampanii
Wysyłanie zaproszeń na debatę

Zapewnienie cateringu
Przewiezienie cateringu na UW
Odwiezienie cateringu z UW do
OIK

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Wojciech Zomerski – UW
Agnieszka Świętczak – NON LICET

Termin
04.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

27.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

04.12.2015

Wojciech Zomerski –UW

02.12.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

02.12.2015
02.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

02.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Agnieszka Świętczak – NON
LICET
Ewa Chrzan – NCW, Ewa Polińska –
OIK
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Ewa Polińska – OIK
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Marek Pawłowski – wolontariusz

15.11.2015 – 20.11.2015

27.11.2015

02.12.2015
02.12.2015
02.12.2015

Debata - 09.12.2015 – temat: Przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci.
Tematem debaty było przeciwdziałanie przemocy wobec dzieci. Bazą do dyskusji był pokaz
filmu "Pręgi", którego prezentacja stanowiła pierwszą część spotkania.
„Film „Pręgi” opowiada o życiu młodego mężczyzny, Wojciecha Winklera, na którego
zachowanie i charakter silny wpływ miały doświadczenia z młodości, kiedy był bity przez
ojca.
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Akcja filmu rozpoczyna się w 1984 roku. 13-letni Wojtek jest wychowywany przez ojca,
matka zmarła przy porodzie. Andrzej (ojciec) chce, by Wojtek wyrósł na "prawdziwych ludzi",
jednak próbuje to osiągnąć sadystycznymi metodami. Wojtek jest przeciętnym chłopcem,
lecz w przeciwieństwie do kolegów, jest okrutnie karany za wybryki. Przyjaźni się z Bartkiem
i wierzy, że ta przyjaźń przetrwa lata. Wojtek przeżywa także pierwszą młodzieńczą miłość,
niestety jego wybranka kpi z niego. Pewnego dnia Wojtek ucieka z domu.
Druga część filmu rozgrywa się w czasach współczesnych. Wojciech jest już dorosły
i samotnie mieszka w małym mieszkaniu. Podczas pobytu w Tatrach poznaje Tatianę, która
proponuje, by ich znajomość zmieniła się w związek. Wojciech nie jest jeszcze na to gotowy.
Nadal ciążą na nim wspomnienia z dzieciństwa.”2
Po obejrzeniu filmu „Pręgi” rozmawialiśmy o tym jak zapobiegać stosowaniu przemocy
wobec dzieci, jakie są skutki doświadczania przemocy w dorosłym życiu, a także co możemy
zrobić,

by

zminimalizować

zjawisko

występowania

przemocy

wobec

dzieci.

Spotkanie było owocne i bogate we wnioski, przede wszystkim na temat konieczności
kontynuowania tego typu spotkań i edukacji społeczeństwa.
Tabela 19. Organizacja debaty w dniu 09.12.2015 r.
Działanie
Rezerwacja sali
Przygotowanie planu i tematu
debaty
Przygotowanie materiału
filmowego – wykupienie licencji i
pozwolenia na pokaz filmu
Zebranie i zapisanie wniosków
debaty
Przygotowanie sali do debaty i
pokazu filmu
Prowadzenie debaty
Dokumentacja fotograficzna
wydarzenia
Umieszczenie zdjęć i opisu
wydarzenia na stronie
internetowej kampanii
Wysyłanie zaproszeń na debatę

2

Osoba odpowiedzialna
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Wojciech Zomerski – UW
Agnieszka Świętczak – NON LICET

Termin
04.11.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

27.11.2015 – 02.12.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET

10.12.2015

Wojciech Zomerski –UW

09.12.2015

Agnieszka Świętczak – NON LICET
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

09.12.2015
09.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

09.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Agnieszka Świętczak – NON

15.11.2015 – 20.11.2015

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Pr%C4%99gi
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01.12.2015

LICET
Zapewnienie cateringu
Przewiezienie cateringu na UW
Odwiezienie cateringu z UW do
OIK

Ewa Chrzan – NCW, Ewa Polińska –
OIK
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Ewa Polińska – OIK
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Marek Pawłowski – wolontariusz

2.2.5. Umieszczenie

tabliczek

z

02.12.2015
02.12.2015
02.12.2015

hasłami

przeciwko

przemocy wobec dzieci na placach zabaw.
Umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci to odpowiedź na apel
jednej z mieszkanek Wrocławia (załącznik nr 21), która obserwowała akty przemocy wobec
dzieci na placu zabaw przy ul. Krasińskiego. Tabliczki zostały umieszczone na ławkach dwóch
wrocławskich placów zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz w Parku Staszica. Wydarzenia te są
początkiem propagowania prawidłowych postaw rodzicielskich i wychowania dzieci bez
przemocy. Jednocześnie wydarzenia te są zwieńczeniem wrocławskiej kampanii przeciwko
przemocy "Biała wstążka".
Postawa Pani Jagody Wilczyńskiej, która zareagowała na przemoc wobec dzieci jest godna
naśladowania.
Tabliczki były umieszczane na obu placach zabaw jednocześnie. Wydarzenia rozpoczęły się
w samo południe.
Pomysłodawczyniami „scenariusza” na formę eventu podczas uroczystego umieszczania
tabliczek na placach zabaw były: Izabela Pawłowska – ZTPS 7 i Katarzyna Nowicka – ZTPS 7.
Plac zabaw przy ul. Krasińskiego 10.12.2015 r.
W uroczystości na placu zabaw przy ul. Krasińskiego uczestniczyli: Dyrektor Mieskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Anna Józefiak - Materna, Zastępca Dyrektora Miejskiego
Ośrodka

Pomocy

Społecznej

Pani

Elżbieta

Olber,

Przewodnicząca

Zespołu

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Pani Małgorzata Makarczuk Kłos, Rzecznik ds. Rodziny Urzędu Miasta Pan Dariusz Szrejder, Komendant Komisariatu
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Policji Wrocław Rakowiec Pani podinspektor Katarzyna Winter. Obok osobistości
w wydarzeniu brały udział dzieci z przedszkola nr 35 "Tęczowy domek" mieszczącego się przy
ul. Pułaskiego, pracownicy socjalni Zespołów Terenowej Pracy Socjalnej nr 3, 5 i 6 oraz
Komisarz Lew i Mikołaj.
Plac zabaw w Parku Staszica 10-12-2015 r.
W wydarzeniu na placu zbaw usytuowanym w Parku Staszica przy pl. Staszica wzięły udział
takie wrocławskie osobistości jak: Zastępca Komendanta Komisariatu Policji Wrocław Ołbin
Pan komisarz Krzysztof Mossoń, radny Rady Miejskiej Wrocławia Pan Damian Mrozek oraz
Zastępca Kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej Pani Wioletta Bodnar. W uroczystości brały udział dzieci ze Szkoły Podstawowej
108 mieszczącej się przy ul. Paulińskiej, dzieci ze świetlicy środowiskowej „Iskierka”,
pracownicy socjalni, liderzy ds. przemocy i organizatorzy społeczności lokalnej z ZTPS 7 i 10,
dzielnicowi z Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, liderzy aktywności lokalnej Nadodrza,
przedstawiciel Zieleni Miejskiej, mieszkańcy a także Komisarz Lew, Orzeł Ślązak i Mikołaj.
Organizacja eventów związanych z umieszczaniem tabliczek na placach zabaw.
Tabela 20. Organizacja uroczystości umieszczania tabliczek na placach zabaw.
Działanie
Współpraca z Zarządem Zieleni
Miejskiej w celu uzyskania zgody
na umieszczenie tabliczek na
placach zabaw – załącznik nr 22
(kontakt mailowy, telefoniczny,
osobisty, dokonywanie ustaleń
dot. from tabliczek i miejsc ich
umieszczenia)
Projekt tabliczek
Współpraca z projektantem
tabliczek
Wypożyczenie strojów Komisarza
Lwa
Wypożyczenie stroju Orła Ślęzaka
– maskotki WKS Śląsk
Zapewnienie słodyczy
rozdawanych dzieciom podczas
eventów
Przetarg na wykonanie tabliczek,
wyłonienie wykonawcy,
sfinalizowanie usługi
Nadzór nad wykonaniem tabliczek,

Osoba odpowiedzialna
Elżbieta Olber – Dyrektor MOPS
Wrocław, Małgorzata Makarczuk –
Kłos – ZI, Joanna Mech – Polańsk –
ZTPS 10, Daniel Zaręba – ZTPS 3

Termin
VII 2015 – XII 2015

Joanna Hazuka – artysta plastyk
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI

IX 2015 – XII 2015
IX 2015 – XII 2015

Małgorzata Makarczuk –Kłos – ZI,
Ewelina Rosa – Komenda Miejska
Policji
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Magdalena Juska – ZTPS 7,
Magdalena Wawer – Biuro
Projektu, MOPS Wrocław

07.12.2015 – 10.12.2015

Magdalena Wawer - Biuro
Projektu, MOPS Wrocław

XI 2015 – XII 2015

Joanna Mech – Polańska – ZTPS

XI – XII 2015
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09.12.2015 – 10.12.2015
02.12.2015 – 10.12.2015

monitorowanie toku prac
Zaproszenie osobistości biorących
udział w eventach na placach
zabaw
Organizacja eventu na placu zabaw
przy ul. Krasińskiego (zapewnienie
stroju Mikołaja, zaproszenie dzieci
z przedszkola, ułożenie
harmonogramu i form zabaw z
dziećmi, ułożenie harmonogramu
imprezy)

Dokumentacja fotograficzna
eventu na placu zabaw przy ul.
Krasińskiego
Dokumentacja filmowa eventu na
placu zabaw przy ul. Krasińskiego
Organizacja eventu na placu zabaw
w Parku Staszica (zapewnienie
stroju Mikołaja, zaproszenie dzieci
ze szkół, ułożenie harmonogramu i
form zabaw z dziećmi, ułożenie
harmonogramu imprezy)
Dokumentacja fotograficzna
eventu na placu zabaw w Parku
Staszica
Umieszczenie relacji z wydarzeń na
stronie internetowej kampanii
Umieszczenie filmu z uroczystości
na placu zabaw przy ul.
Krasińskiego na stronie
internetowej MOPS oraz na
stronie internetowej kampanii

10, Małgorzata Makarczuk – Kłos –
ZI, Daniel Zaręba – ZTPS 3
Joanna Mech – Polańska – ZTPS
10, Małgorzata Makarczuk – Kłos –
ZI, Daniel Zaręba – ZTPS 3, Izabela
Pawłowska – ZTPS 7
Małgorzata Makarczuk – Kłos – ZI,
Daniel Zaręba – ZTPS 10, Iwona
Grochowska – ZTPS 5, Ewa Kupiec
– ZTPS 6, Agnieszka Molewicz –
ZTPS 6, Stanisław Cichno - ZTPS 5,
Ewa Fabiszewska – ZTPS 6, Irina
Szemczuk-Kluska – ZTPS 6,
Mirosława Idzikowska – ZTPS 5,
Krystyna Kuczyńska – ZTPS 5
Jacek Kochan – ZTPS 3

Magdalena Wawer – Biuro
Projektu MOPS Wrocław
Izabela Pawłowska – ZTPS 7,
Magdalena Juska – ZTPS 7,
Magdalena Kubczak – ZTPS 7,
Katarzyna Nowicka – ZTPS 7, Piotr
Nietreba – ZTPS 7, Joanna Mech –
Polańska – ZTPS 10
Izabela Pawłowska – ZTPS 7

XII 2015

01.12.2015 – 10.12.2015

10.12.2015

10.12.2015
01.12.2015 – 10.12.2015

10.12.2015

Izabela Pawłowska – ZTPS 7

10.12.2015

Magdalena Wawer – Biuro
Projektu MOPS Wrocław, Izabela
Pawłowska – ZTPS 7

13.12.2015
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3. Podsumowanie

pierwszej

wrocławskiej

kampanii

przeciwko przemocy „Biała wstążka”.
Kampanię „Biała wstążka” Wrocław 2015 przeprowadzaliśmy po raz pierwszy. Wydarzenie
okazało się sukcesem ponieważ uczestniczyło w nim wiele osób, a zaplanowane działania
wzbudzały zainteresowanie społeczeństwa, jak również organizacji działających na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Podczas eventów, debat i konferencji informowano
o zjawisku przemocy, konieczności reagowania na zachowania przemocowe, wymieniano
doświadczenia pomiędzy instytucjami i organizacjami działających na rzecz przeciwdziałania
przemocy w rodzinie. We wszystkich zorganizowanych podczas kampanii wydarzeniach
uczestniczyło wiele osób, które są gotowe podejmować dalszy trud pracy w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Poniższa tabela prezentuje ilość uczestników
biorących udział w poszczególnych wydarzeniach:
Tabela 21. Liczba uczestników w poszczególnych wydarzeniach kampanii.
INSTYTUCJA

MOPS

POLICJA

OŚWIATA

SŁUŻBA
ZDROWIA

KRPA

SĄD

SŁUŻBA
KURATORSKA

PROKURATURA

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE

OŚRODKI
POMOCY
SPOŁECZNEJ
Z DOLNEGO
ŚLĄSKA

CENTRUM
INTEGRACJI
SPOŁECZNEJ

26

12

3

0

1

0

4

0

6

13

3

8

3

2

0

0

1

1

0

13

0

0

19

3

1

0

0

4

1

1

3

0

1

14

3

4

0

0

3

0

0

5

1

0

67

21

10

0

1

8

6

1

27

14

4

KONFERENCJA
– 25.11.2015
DEBATA –
27.11.2015
DEBTA –
02.12.2015
DEBATA –
09.12.2015
RAZEM

W sumie we wszystkich wydarzeniach kampanii brało udział 159 osób z różnych organizacji i
instytucji. Podczas eventów na wrocławskim Rynku, konferencji oraz podczas debat
rozdaliśmy blisko 3000 sztuk białych wstążeczek, blisko 3000 broszur informacyjnych
i ulotek.
Na tej podstawie wnioskujemy, że poprzez działania w ramach kampanii „Biała wstążka”
dotarliśmy do kilku tysięcy osób.
Podczas kampanii pozyskaliśmy nowe zasoby, które będą w przyszłości wykorzystane
w realizowaniu trudnego zadania jakim jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Do
zasobów tych należy zaliczyć możliwość współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu
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Wrocławskiego, czy chociażby z organizacjami pozarządowymi z którymi do tej pory nie
podejmowaliśmy współpracy.
Kampania „Biała wstążka” uwidoczniła także, które obszary przeciwdziałania przemocy
w rodzinie należy aktywować do podejmowania działań oraz współpracy. Najmniejsze
zainteresowanie

wydarzeniami

kampanii,

pomimo

wysłanych

zaproszeń,

wykazali

przedstawiciele Służby Zdrowia oraz Wymiaru Sprawiedliwości. Jest to wskazówką do tego,
że należy podjąć takie działania, aby instytucje te włączyły się aktywnie w dyskusję na temat
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, poszukiwanie nowych rozwiązań, które pomogą
skuteczniej i efektywniej działać w tym obszarze poprzez zwiększenie poczucia
bezpieczeństwa osób doznających przemocy, z jednej strony, z drugiej zaś zwiększenie
poczucia poniesienia koniecznej kary i zmiany zachowań u osób stosujących przemoc.
Poprzez podjęte działania udało się osiągnąć zakładane cele, tj. zwiększono świadomość
społeczną na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczania jej skutków m.in.
poprzez zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem
przemocy - podnoszenie społecznej wrażliwości w odniesieniu do zjawiska przemocy
w rodzinie, poszerzenie poziomu wiedzy obywateli oraz przedstawicieli organizacji i instytucji
działających w obszarze przeciwdziałania przemocy

na temat przemocy domowej,

nawiązanie dialogu i poprawa współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi
na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.
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