Kampania „Biała wstążka” Wrocław 2016 –
opis i podsumowanie wydarzenia.

Sporządziła: Izabela Pawłowska – specjalista pracy socjalnej, lider ds. przemocy ZTPS7

Wrocław, 27 maja 2017 r.

Spis treści
Wstęp. ..................................................................................................................................................... 3
1.

Wrocławska kampania „Biała wstążka” – osoby odpowiedzialne za organizację. .......................... 5

2.

Czas trwania wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. .................................................................... 6

3.

Cele wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. ................................................................................ 6

4.

Miejsce realizacji wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. ............................................................. 7

5.

Partnerzy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. ......................................................................... 7

6.

Uczestnicy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. ....................................................................... 8

7.

Harmonogram i promocja wydarzeń wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. ............................. 8

8.

Opis oraz ocena działań i wydarzeń wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. .............................. 29

8.1.

Przygotowanie wstążeczek. ....................................................................................................... 29

8.2.

Punkty konsultacyjne i informacyjne. ....................................................................................... 30

8.3.

Biała Wstążka w mediach. ......................................................................................................... 32

8.4.

Event Białej Wstążki 2016 - 25.11.2016. ............................................................................... 33

8.5.

Wrocławskie Sądy i Nadodrzańskie Centrum Wsparcia przeciwko przemocy wobec dzieci. ... 34

8.6.

Biała Wstążka w Szkole Podstawowej 93 we Wrocławiu. ......................................................... 35

8.7.

Śląsk Wrocław wspiera kampanię „Biała Wstążka”. ................................................................. 36

8.8.

„Razem w procedurze Niebieskie Karty. Zrozumieć i wesprzeć.” ............................................. 37

8.9.

"Kolekcja zagrożeń" – debata. ................................................................................................... 38

8.10.

Trening Zastępowania Agresji (ART). ........................................................................................ 39

8.11.

”Przemoc w rodzinie – reaguj – masz prawo”. ........................................................................ 40

8.12.

„Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie”. ...................................................................... 41

8.13.
„Procedura Niebieskie Karty - czy to skuteczny instrument pomocy osobom doznającym
przemocy?”............................................................................................................................................ 42
8.14.

Warsztaty „Dziecko w przemocy”. ........................................................................................ 45

8.15.

Panel dyskusyjny „Interdyscyplinarność w realizacji procedury NK". ................................... 46

8.16.

„Przemoc w rodzinie - o tej sprawie trzeba mówić, tej sprawie trzeba przeciwdziałać”. ..... 47

8.17.

"Społeczno - kulturowe podłoże przemocy seksualnej". ...................................................... 48

9.

Biała Wstążka Wrocław 2016 – podsumowanie. ................................................................. 49

2

Wstęp.
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.
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.
Kampania „Biała wstążka” 2015 była przeprowadzona we Wrocławiu 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 działającymi na rzecz
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Podczas eventów na wrocławskim Rynku, konferencji oraz debat rozdaliśmy blisko 3000
sztuk białych wstążeczek, blisko 3000 broszur informacyjnych i ulotek.
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Poprzez podjęte działania 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 poprawę
współpracy pomiędzy instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania
przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.
Wrocławska Kampania „Biała wstążka” 2015 potwierdziła, że przeciwdziałanie przemocy
w rodzinie powinno opierać się na interdyscyplinarnej współpracy służb i organizacji oraz na
edukacji społecznej.
Opierając się na wnioskach z ubiegłorocznej Kampanii, celem tegorocznej wrocławskiej
„Białej wstążki”
jest edukacja społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji
i organizacji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy, a także dalsza praca nad
doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do
realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
Hasło tegorocznej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka „Wyłącz
przemoc. Włącz myślenie.” nakłania do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak
najbardziej efektywnie przeciwdziałać przemocy. Nawołuje do tego, by wciąż poszukiwać
najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy.
Wreszcie, motywuje do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę
interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, planowane na tegoroczną
Kampanię działania skupiają się na edukacji, dyskusji, wymianie doświadczeń i analizie tego
co działa, ale też tego co należy poprawić. Chcemy, by w tej dyskusji uczestniczyli nie tylko
eksperci i specjaliści zajmujący się zawodowo przeciwdziałaniem przemocy, ale też
społeczność lokalna. Pamiętajmy – problem przemocy dotyczy nas wszystkich.
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1. 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.
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.
Działaniami kuratorów Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej koordynowały Monika Kłonica,
Beata Gryboś, Elżbieta Rosowska i Ilona Kądziołka.
Działaniami Policji koordynowały Małgorzata Majewska i Ewelina Rosa.
Poszczególne działania kampanii wspierane były przez liderów ds. przemocy MOPS Wrocław,
organizatorów społeczności lokalnej MOPS Wrocław, kuratorów, w tym przez Kuratora
Okręgowego P. Mirosława Nawrockiego oraz partnerów biorących udział we
współorganizowaniu kampanii.
Szczegółowy opis wszystkich wydarzeń kampanii zostanie zaprezentowany w dalszej części
dokumentu.
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2. 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 2016 r. do 10 grudnia 2016 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.

3. 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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4. Miejsce realizacji wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”.
Kampania „Biała wstążka” realizowana była w mieście Wrocław. Wydarzenia odbywały się na
wrocławskim Rynku, na Uniwersytecie Wrocławskim, w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia,
wrocławskich Sądach, na Stadionie Miejskim, w kawiarni Panato Cafe oraz w lokalnych
mediach.

5. 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;
Komenda Miejska Policji – ul. Podwale 31, 50 – 040 Wrocław;
Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej: Sądu Rejonowego dla Wrocławia Krzyków, Sądu
Rejonowego dla Wrocławia Śródmieścia, Sądu Rejonowego dla Wrocławia Fabrycznej
oraz Sąd Okręgowy wraz z Kuratorem Okręgowym we Wrocławiu.
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 i Koło Naukowe Postępowania Karnego – 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;
Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. – ul. Oporowska 62, 53 – 434
Wrocław;
Wrocławski Ośrodek Gestalt - al. Wiśniowa 33/5, 53-137 Wrocław;
Stowarzyszenie Intro - plac św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław;
Pokój adwokacki - @PokojAdwokacki ;
Kurator.info - Portal Kuratorskiej Służby Sądowej - @kurator.info;
Frontis - Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych - ul. Poleska 45/23, 51354 Wrocław;
Fundacja Punkt Widzenia - Legnicka 65, 50-001 Wrocław;
Panato Cafe - Jedności Narodowej 68A, 50-258 Wrocław;
TV Echo - http://www.echo24.tv/;
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6. 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.
7. Harmonogram i promocja wydarzeń wrocławskiej kampanii

„Biała wstążka”.
W ramach wrocławskiej kampanii „Biała wstążka” organizatorzy zaplanowali następujące
działania:
•
25.11.2016 r., godz. 13.00 – 17.00 - Wpinanie białych wstążeczek na wrocławskim
Rynku.
•
25.11.2016 r., godz. 10.00 - Umieszczanie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy
wobec dzieci we wrocławskich Sądach Rejonowych i Sądzie Okręgowym – Zespoły
Kuratorskiej Służby Sądowej.
•
25.11.2016 r., godz. 10.00 – 12.00 – Punkt informacyjny dla społeczności lokalnej przy
Parafii pw. Chrystusa Króla – liderzy ds., przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wrocławiu, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.
•
29.11.2016 r., godz. 17.00 – Spotkanie informacyjno – edukacyjne adresowane do
społeczności lokalnej ”Przemoc w rodzinie – reaguj – masz prawo” – Benita Dobrzańska –
psycholog MOPS Wrocław – Ośrodek Interwencji Kryzysowej; Jolanta Hołub – kurator
Kuratorskiej Służby Sądowej, interwent Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
•
29.11.2016 r., godz. 13.00 - Warsztaty „Dziecko w przemocy” adresowane do
przedstawicieli służby zdrowia, pracowników socjalnych szpitali oraz przedstawicieli oświaty
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 3.
•
29.11.2016 r., godz. 10.00 – 12.00 - Punkt informacyjny dla społeczności lokalnej,
liderzy ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Terenowej
Pracy Socjalnej nr 7.
•
30.11.2016 r., godz. 10.00 - Spotkanie edukacyjne przedstawicieli Policji
z Pracownikami Socjalnymi „Razem w procedurze Niebieskie Karty. Zrozumieć i wesprzeć” –
liderzy ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Terenowej
Pracy Socjalnej nr 4.
•
30.11.2016 r., godz. 12.00 – 15.15 - Debata filmowa na podstawie filmu „Kolekcja
zagrożeń” na temat "Przemoc w rodzinie w kontekście praw człowieka i międzynarodowych
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aktów prawnych", Koło Naukowe Praw Człowieka, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa,
Administracji i Ekonomii.
•
01.12.2016, godz. 12.00 – 14.00 – Punkt informacyjny dla społeczności lokalnej,
liderzy ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Terenowej
Pracy Socjalnej nr 7.
•
02.12.2016 r., godz. 10.00 – 12.00 – Punkt informacyjny dla społeczności lokalnej przy
Parafii pw. Chrystusa Króla – liderzy ds., przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej we Wrocławiu, Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców.
•
02.12.2016 r., godz. 17.00 - Wykład adresowany do społeczności lokalnej na temat
„Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie” prowadzony przez P. Joannę Tworek i P.
Krzysztofa Pawluszko, Wrocławski Ośrodek Gestalt; Nadodrzańskie Centrum Wsparcia.
•
05.12.2016, godz. 13.15 – 14.45 i 06.12.2016 r., godz. 11.30 – 14.45 (termin do
wyboru) - Wykład na temat „Procedura Niebieskie Karty - czy to "skuteczny" instrument
pomocy osobom doznającym przemocy?” adwokat mgr Anna Drozd, Katedra
Postępowania Karnego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii.
•
07.12.2016 r., godz. 11.30 – 15.00 - Panel dyskusyjny „Interdyscyplinarność
w realizacji procedury „Niebieska Karta” i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” – liderzy
ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Koło
Naukowe Postępowania Karnego, Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji
i Ekonomii.
•
08.12.2016 r., godz. 10.00 – Spotkanie edukacyjne adresowane do uczestników
projektu Wrocław Miastem @ktywnych na temat „Przemoc w rodzinie - o tej sprawie trzeba
mówić, tej sprawie trzeba przeciwdziałać.”, liderzy ds. przemocy w rodzinie Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7.
•
08.12.2016 r., godz. 17.00 - Wykład na temat "Społeczno - kulturowe podłoże
przemocy seksualnej" - Ewelina Seklecka, Fundacja Punkt Widzenia.
•
25.11.2016 r. do 10.12.2016 r. - Realizacja programu profilaktycznego
przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej w oparciu o metodę Treningu
Zastępowania Agresji (ART), Gimnazjum nr 3 we Wrocławiu – Katarzyna Nanowska, kurator
zawodowy dla dorosłych przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Krzyków.
•
25.11.2016 r. do 10.12.2016 r., codziennie od godz. 10.00 do 14.00 - Dyżury
informacyjne dla społeczności lokalnej – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.
•
25.11.2016 do 10.12.2016. - Dyżury specjalistów (psychologów, prawników)
adresowane do osób doznających przemocy w rodzinie - Stowarzyszenie INTRO.
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•
25.11.2016 r. do 10.12.2016 r. - Spotkania edukacyjne dotyczące tematu przemocy
prowadzone we wrocławskich szkołach – kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej.
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Strona Internetowa promująca Kampanię „Biała Wstążka” - @bialawstazkawroclaw
Plakat promujący kampanię:
Autor projektu plakatu: Karolina Pawłowska –
wolontariusz; autor hasła - Izabela Pawłowska – lider
ds., przemocy w rodzinie ZTPS 7.

ulotka promująca kampanię:
Ulotka "Dekalog prawdziwego mężczyzny" autor projektu - Karolina Pawłowska –
wolontariusz; treść merytoryczna – Małgorzata
Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie i Izabela Pawłowska –
lider ds., przemocy w rodzinie ZTPS 7.
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Broszura informacyjna przygotowana przez Małgorzatę Issel i Małgorzatę Wrońską –
kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń a Sprawach
Rodzinnych przy Sądzie Rodzinnym dla Wrocławia Śródmieścia:
Sąd Rejonowy
dla Wrocławia- Śródmieścia
I Zespół Kuratorskiej Służby Sadowej
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach
Rodzinnych
pl. Powstańców Śląskich 14
Wrocław

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
PRZEMOC- to jednorazowe lub powtarzające się działania, a także zaniechania jakich
dopuszcza się wobec osoby najbliższej sprawca, zmuszając ją do zachowania wbrew jej woli.
W szczególności narażające ją na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające jej
godność, nietykalność cielesną, w tym seksualną. Są to także działania powodujące cierpienia
i krzywdy moralne.

Pamiętaj!
przemoc może występować w różnych formach:
- przemoc psychiczna – gdy sprawca obraża, wyzywa, poniża, izoluje, wmawia choroby
psychiczne,
- przemoc ekonomiczna – gdy sprawca odmawia przekazywanie środków na utrzymanie
rodziny, wydaje je na własne potrzeby, odbiera posiadane pieniądze, niszczy rzeczy, kradnie,
- przemoc fizyczna – gdy sprawca bije, popycha, szarpie, kopie, dusi, nie zapewnia
bezpieczeństwa, koniecznej pomocy medycznej,
- przemoc seksualna – gdy sprawca zmusza inną osobę do współżycia oraz zachować
seksualnych przez nią nieakceptowalnych.
W sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia, zdrowia,
numer:
- 997- Policja
- 999 Pogotowie Ratunkowe
- 998 Państwowa Straż Pożarna
- 989 Straż Miejska
- 112 Europejski Numer Ratunkowy
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lub mienia zadzwoń pod

- 801-12-00-02 Niebieska Linia telefon interwencyjno- informacyjny ( w celu uzyskania
pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej i terapeutycznej)
- 800-120-226 Numer bezpłatny na Policję
- 12 997 Policyjna bezpłatna aplikacja na telefon
- 800 283 107 Policyjny Telefon Zaufania
- 71 77 66 208 Wrocławski Telefon Zaufania

Pamiętaj!
Przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z art. 207 kodeksu karnego.
Przemocy w rodzinie doświadczają osoby bez względu na ich wykształcenie i
sytuację materialną. Ofiarami przemocy rodzinnej są przeważnie -

kobiety,

dzieci, osoby starsze, zniedołężniałe, które często potrzebują pomocy.
Nie zapominaj, że PRAWO stoi po twojej stronie. Nie wstydź się poprosić o
pomoc.
Jeżeli doświadczasz przemocy, odczuwasz lęk, wstyd i bezradność, wiedz, że nie musisz
dłużej z tym być sam. Oto lista telefonów, adresów, różnych instytucji- fundacji i
stowarzyszeń, które mogą okazać się pomocne, gdy podejmiesz kroki, aby zmienić swoje
życie i życie Twoich bliskich.
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Wrocław, ul. Strzegomska 6 ( prowadzi różne formy
pomocy nie tylko w związane z przemocą w rodzinie, ale również z tyt. problemów ubóstwa,
pomocy finansowej, pomocy prawnej, pomocy psychologicznej, warsztaty, terapie, wszczyna
procedurę Niebieskiej Karty)
Co to jest Niebieska Karta? Niebieska Karta to jedna z form, metod procedury stosowanej
przez Policję oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS) w celu lepszej ochrony osób,
które stały się ofiarą przemocy domowej.
- Nadodrzańskie Centrum Wsparcia, Wrocław, ul. Rydygiera 43a,b,c,d i 45a, tel: 71 796
40, e- mail: ncws@.wroclaw.pl, stop.przemocy@mops.wroc.pl (czynny przez cała dobęuzyskasz konsultacje interwencyjne, wsparcie specjalistyczne- psychologiczne, pedagogiczne,
zawodowe, prawne, schronienie)
- Fundacja „ Non Licet” Pomoc Ofiarom Przemocy w Rodzinie, Wrocław, ul. Stalowa
6A, tel: 71 36 19 770. Strona : www. nonlicet.pl, e- mail: oik@go2.pl ( otrzymasz wsparcie,
poradę, pomoc psychologiczną, pomoc prawna, pomoc socjalną)
- Stowarzyszenie Pomocy „ Akson” , Wrocław, ul. Bora Komorowskiego 31, tel: 71 352 94
03, (otrzymasz wielozakresową formę pomocy, w tym skorzystanie z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej dla Kobiet i Matek z Dziećmi w trudnych sytuacjach życiowych, pomoc
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psychologiczna., pedagogiczna, wsparcie, porady, warsztaty, terapie), e-mail: owiik@wp.pl,
strona: www.akson.org.pl
- Stowarzyszenie „ Evolutio”, pl. Dominikański 2, tel: 506 191 823.
- Stowarzyszenie „ Intro” tel: 692 299 884, strona: www. psychotekst.pl, e-mail:
intro@psychotekst.com, (internetowa pomoc psychologiczna dla ofiar przemocy)
- Stowarzyszenie „ Interwencja”, Wrocław, Podwale 13, tel: 71 783 36 64.
- Stowarzyszenie przy Ośrodku Dumas, Wrocław, ul. Ruska 18, tel: 608 372 787.
- Towarzystwo Rozwoju Rodziny, Wrocław, ul. Podwale 74 ofic.23, tel: 71 342 14 13, email: wroclaw@trr.org.pl
- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Wrocław, ul. Kościuszki 131, tel: 71 722 18 60.
- Terapia Rodzin ZOZ Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Dzieci I Młodzieży, ul.
Białowieska 74a, tel: 71 355 35 94.
- Fundacja Centrum Praw Kobiet, Wrocław, ul. Ruska 46b/ 208, tel: 71 358 08 74, e- mail:
cpk.wroclaw@neostrada.pl
- Demokratyczna Unia Kobiet- Klub Wrocławski, Wrocław, ul. Ofiar Oświęcimskich 17,
tel: 71 341 71 43, e- mail: DUK-wroclaw@wp.pl

STOP ! przemocy w rodzinie z problemem alkoholowym:
Jeśli nie wiesz, jak poradzić sobie z przemocą związaną z nadużywaniem
alkoholu w rodzinie skorzystaj z oferty ośrodków, innych form wsparcia i
pomocy. Daj sobie pomóc:
- 801-12-00-02 - Niebieska Linia, Inne strony: www.parpa.pl, www. niebieskalinia.info,
www. wyhamujwpore.pl, www.al-anon.org.pl
- Urząd Miejski Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych- Komisja Rozwiazywania
Problemów Alkoholowych, Wrocław, ul. G. Zapolskiej, tel: 71 777 78 36 ( wniosek do
KRPA może złożyć członek rodziny, MOPS, kurator sądowy, pod nadzorem którego jest
rodzina)
- WOTUiW ( Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień i Współuzależnień) Wrocław, ul.
Korzeniowskiego 18, Tel: 71 77 66 200, 71 77 66 285, Całodobowy Oddział Terapii
Uzależnień tel: 71 77 66 279, 71 77 66 276
- Wrocławskie Centrum Zdrowia SO ZOZ, Poradnia Odwykowa, Wrocław, ul. Podwale
13, tel: 71 355 69 32, Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnienia, Wrocław, ul.
Reymonta 8, tel: 326 67 30.
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- zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa ( wniosek na komisariacie Policji lub w
prokuraturze może złożyć członek rodziny, kurator sądowy sprawujący nadzór nad rodziną)
- jeżeli w wyniku przestępstwa doznałeś szkody lub krzywdy możesz złożyć wniosek o
przyznanie kompensaty (ustawa z dnia 7 lipca 2005r. o państwowej kompensacie ofiarom
niektórych przestępstw- Dz. U. 169, poz.1415 z późn.zm.) strona: www.ms.gov.pl,

Jak możesz pomóc dziecku krzywdzonemu?.

ZAREAGUJ! Kiedy

zauważysz, że małoletnie dziecko jest

posiniaczone,

zaniedbane, lub zamknięte w sobie - bezwzględnie poinformuj go:
o bezpłatnym numerze:

- 116 111!- telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży:
- 71 340 44 90! Policyjny Telefon Pogotowia Dziecięcego
- powiadom odpowiednie służby i instytucje - policję, szkołę, do której chodzi dziecko,
MOPS, sąd rodzinny.
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8. Opis oraz ocena działań i wydarzeń wrocławskiej kampanii
„Biała wstążka”.
8.1. Przygotowanie wstążeczek.
W przygotowaniach wspierały nas dzieciaki ze Szkoły Podstawowej nr 93 i 58 we Wrocławiu.
Uczniowie przygotowywali wstążeczki, które były będą symbolem wydarzeń Kampanii Biała
Wstążka Wrocław 2016.
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8.2. Punkty konsultacyjne i informacyjne.
1. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zaprosiłw dniach
25.11.2016r. i 02.12.2016r. w godz. 10.00-12.00 do Punktu informacyjnego w ramach
Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy WYŁĄCZ PRZEMOC, WŁĄCZ MYŚLENIE!
Punkt informacyjny znajdował się w salce Oratorium przy kościele Parafii pw. Chrystusa Króla
przy ul. Młodych Techników 17 we Wrocławiu
Punkt poprowadziły :
•
Barbara Mańturz – lider Grup Roboczych ds. przemocy w Zespole ds. Osób
Bezdomnych i Uchodźców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu
•
Agnieszka Strzecha - lider Grup Roboczych ds. przemocy w Zespole ds. Osób
Bezdomnych i Uchodźców przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej we Wrocławiu

1. Liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Izabela Pawłowska i Piotr Nietreba
zaprosili osoby dotknięte problemem przemocy w rodzinie do punktu informacyjnego
przy Pl. Św. Macieja 19/20, pokój nr 8 w dniach: 29.11.2016 r., godz. 10.00 – 12.00 i
01.12.2016 r., godz. 12.00 – 14.00.
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2. Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej, w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwko
Przemocy – Biała Wstążka 2016, zaprosiły osoby doznające przemocy na dyżury
informacyjne pełnione przez kuratorów sądowych w okresie od 25.11.2016 r. do
10.12.2016 r., codziennie – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 do
14.00.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych, pl. Powstańców Śląskich 14,
Wrocław, parter.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Śródmieścia, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, ul. Świebodzka 5,
Wrocław, piętro IV.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, II i III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej
do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Tkacka 6-8, Wrocław.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Krzyków, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich, ul. Podwale 30,
Wrocław, parter.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Komandorska 16, Wrocław,
pierwsze piętro.
 Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Krzyków, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do
Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych, ul. Komandorska 16, Wrocław,
pierwsze piętro.
3. Stowarzyszenie Intro - Profesjonalizacja E-Pomocy Psychologicznej, w ramach
Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016, zaprosiło osoby
doznające przemocy do bezpłatnych konsultacji psychologicznych i porad prawnych.

31

8.3. Biała Wstążka w mediach.
Kampania Biała Wstążka 2016 cieszyła się zainteresowaniem mediów.

W programach telewizyjnych, radiowych oraz na portalach internetowych i w lokalnej prasie
pojawiały się informacje dotyczące harmonogramu kampanii. Poruszano przy tej okazji
zagadnienia związane z problemem występowania przemocy, przeciwdziałaniu temu
zjawisku, metod pracy z rodzinami dotkniętymi przemocom oraz profilaktyce i zapobieganiu
w środowiskach zagrożonych występowaniem przemocy.
Udział w audycjach brali Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Mirosław Nawrocki –
Kurator Okręgowy, Ewelina Rosa – Komenda Miejska Policji, Elżbieta Rosowska – kierownik
Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla Wrocławia Krzyków, Agnieszka Strzecha i Barbara
Mańturz – liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców
MOPS Wrocław i Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej
Pracy Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław.
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8.4.

Event Białej Wstążki 2016 - 25.11.2016.

Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 rozpoczęliśmy eventem na wrocławskim Rynku.
Podczas wydarzenia rozdawaliśmy przechodniom białe wstążeczki, tym samym nawołując do
wyrażenia sprzeciwu przeciwko przemocy. Przy tej okazji wręczaliśmy ulotki, informatory, a także
udzielaliśmy informacji w jaki sposób postępować w przypadku, gdy jesteśmy świadkami przemocy
lub, gdy tej przemocy doznajemy.
Z dużym zaangażowaniem w akcji uczestniczyli pracownicy socjalni i liderzy ds. przeciwdziałania
przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, kuratorzy Zespołów Kuratorskiej Służby
Sądowej, Policja i wolontariusze. Swoją obecnością zaszczycili nas: Przewodnicząca Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Kurator Okręgowy oraz Zastępca
Kuratora Okręgowego. Podczas eventu towarzyszyła nam ekipa informacji telewizji Echo24.
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8.5. Wrocławskie Sądy i Nadodrzańskie Centrum Wsparcia
przeciwko przemocy wobec dzieci.

Takie i podobne tablice zostały rozwieszone we wszystkich wrocławskich Sądach Rejonowych
i w Sądzie Okręgowym, a także w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia.
Umieszczenie tabliczek z hasłami przeciwko przemocy wobec dzieci to odpowiedź na apel
jednej z mieszkanek Wrocławia, która obserwowała akty przemocy wobec dzieci na placu
zabaw przy ul. Krasińskiego.
W roku 2015 podczas pierwszej wrocławskiej kampanii Biała Wstążka tabliczki zostały
umieszczone na ławkach dwóch wrocławskich placów zabaw: przy ul. Krasińskiego oraz
w Parku Staszica. Tabliczki mają na celu propagowanie prawidłowych postaw rodzicielskich
i wychowania dzieci bez przemocy. Postawa Pani Jagody Wilczyńskiej, która zareagowała na
przemoc wobec dzieci jest godna naśladowania.
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8.6. Biała Wstążka w Szkole Podstawowej 93 we Wrocławiu.
Dzieci ze Szkoły Podstawowej 93 przy ul. Niemcewicza 29/31 we Wrocławiu nie tylko nas
wspierały w przygotowywaniu białych wstążeczek, ale aktywnie włączyły się do akcji.
Z obrazków narysowanych przez uczniów na temat przemocy w holu szkoły powstała galeria.
Dzięki uprzejmości i zaangażowaniu Dyrekcji i Grona Pedagogicznego Szkoły Podstawowej 93
w przeciwdziałanie przemocy, „Biała Wstążka” gościła dzisiaj przy ul. Niemcewicza 29 – 31.
Przedstawiciel SP 93, przedstawiciele Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej oraz dzielnicowy Komisariatu Policji Wrocław Ołbin w asyście Komisarza
Lwa przedstawili uczniom klas od IV do VI ideę Kampanii Biała Wstążka, przeprowadzili
spotkanie informacyjne na temat przeciwdziałania przemocy oraz poinformowali dzieci co
należy zrobić w sytuacji, gdy tej przemocy się doświadcza lub jest się jej świadkiem. Później
był konkurs, w którym pytaliśmy uczniów o numery alarmowe Policji, o to do kogo należy się
zwracać w trudnych sytuacjach, a także o to czym zajmuje się Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej. Prawidłowe odpowiedzi zostały nagrodzone. Wszystkie dzieci otrzymały
upominki ufundowane przez Policję w postaci odblasków i notesików, chłopcy otrzymali
ulotki „Dekalog prawdziwego mężczyzny”, był też słodki akcent cukierkowy. Były też
oczywiście białe wstążeczki, które wcześniej wykonali dla nas uczniowie tej szkoły. Komisarz
Lew nadzorował prawidłowość umieszczenia tabliczek z hasłami i grafikami przeciwko
przemocy wobec dzieci. Odwiedziliśmy też dzieciaki z klas od 0 – III. Było dużo zabawy, sesje
zdjęciowe z Komisarzem Lwem i przybijanie piątek. Spośród rysunków dzieci na temat
przemocy wybraliśmy 5, które zostaną nagrodzone podczas uroczystego podsumowania
Kampanii. Spotkanie było niezwykle owocne i przebiegło w miłej atmosferze, za co
dziękujemy Pani Dyrektor oraz całemu Gronu Pedagogicznemu.
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8.7. Śląsk Wrocław wspiera kampanię „Biała Wstążka”.
W dniu 27.12.2016 r. podczas meczu WKS Śląsk Wrocław – Legia Warszawa piłkarze WKS
Śląsk Wrocław SA przyłączyli się do Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała
Wstążka 2016. Nasza drużyna wyszła na mecz z białymi wstążeczkami – symbolem protestu
przeciwko przemocy wobec kobiet. Tuż przed pierwszym gwizdkiem na murawie pojawili się
liderzy grup roboczych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 i 7. Pan Adam
Ambroży poinformował zebranych na Stadionie Miejskim we Wrocławiu kibiców,
przedstawicieli Klubu, władz miasta Wrocław oraz przybyłych do nas gości o tym czym jest
Kampania Biała Wstążka, jaki jest jej cel oraz poinformował o najbliższych wydarzeniach
Kampanii. Na telebimach wyświetlono grafiki z hasłem: Wyłącz przemoc. Włącz myślenie.
Dzięki poparciu klubu WKS Śląsk Wrocław o tegorocznej Kampanii Biała wstążka usłyszało
22 000 osób. Ponadto mecz był transmitowany na żywo przez telewizję Canal +, dzięki czemu
cała Polska mogła zobaczyć, że piłkarze Śląska nie zgadzają się na przemoc wobec kobiet.
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8.8. „Razem w
i wesprzeć.”

procedurze

Niebieskie

Karty.

Zrozumieć

Liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 4 Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprosili na spotkanie edukacyjne przedstawicieli Policji dzielnicowych, z którymi współpracują na co dzień. Podczas spotkania „Razem w procedurze
Niebieskie Karty. Zrozumieć i wesprzeć.” omówione zostały dobre praktyki współpracy,
trudności, które pojawiają się w pracy z rodziną dotkniętą problemem przemocy w rodzinie
oraz to w jaki sposób działać, by te trudności sprawnie i wspólnie pokonywać. Spotkanie
poprowadziły: Benita Dobrzańska – psycholog, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we
Wrocławiu Magdalena Ratuszny – Ut – lider ds. przemocy w rodzinie Patrycja Kruk – lider ds.
przemocy w rodzinie.
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8.9. "Kolekcja zagrożeń" – debata.
Koło Naukowe Praw Człowieka oraz Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy
w Rodzinie we Wrocławiu zaprosili do debaty filmowej na podstawie filmu "Kolekcja
zagrożeń" na temat "Przemoc w rodzinie w kontekście praw człowieka i międzynarodowych
aktów prawnych". Film „Kolekcja zagrożeń” prezentuje cały wachlarz problemów: od
uzależnienia od alkoholu i narkotyków, poprzez prostytucję, pogoń za pieniądzem,
zaniedbanie najbliższych po przemoc w rodzinie. Podczas debaty poruszano kwestie
związane z aspektami prawnymi przeciwdziałania przemocy oraz innym przedstawionym
w filmie zagrożeniom. Debatowano na temat skuteczności aktów prawnych, ale także innych
działaniach podejmowanych na rzecz pomocy rodzinom z problemem przemocy.
Zastanawiano się nad tym, czy kolekcja zagrożeń przedstawiona w filmie dotyczy tylko rodzin
o niższym statusie społecznym, czy też wręcz przeciwnie – także rodzin żyjących na tzw.
wysokim poziomie. Odpowiedzią na zadawane pytania jest to, że przemoc, jak i inne, często
związane z nią zagrożenia dotyczą całego społeczeństwa. Zgodzono się, że prawo
ustanowione na rzecz przeciwdziałania patologiom, w tym przemocy w rodzinie, jest dobrą
podwaliną do tego, by skutecznie pomagać i przeciwdziałać przemocy. Uczestnicy debaty
zgodzili się co do tego, że ogromną rolę w przeciwdziałaniu przemocy odgrywa czynnik
ludzki, współpraca interdyscyplinarna, edukacja społeczeństwa, ale także specjalistów
i przedstawicieli instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cieszy
fakt, że w debacie uczestniczyli studenci Wydziału Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego –
młodzież, która w przyszłości zasili szeregi Wymiaru Sprawiedliwości – niezwykle istotnego
ogniwa w przeciwdziałaniu przemocy. Debatę prowadziła członkini Koła Naukowego Praw
Człowieka. Głos w debacie zabierali: Jacek Janik i Michał Kawalec z Komendy Miejskiej Policji
we Wrocławiu Małgorzata Makarczuk - Kłos - Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz przedstawicielka MOPS, Izabela Pawłowska
z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu, lider grup roboczych ds. przemocy
w rodzinie, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Marta Pratkowiecka - prawniczka,
doktorantka w Katedrze Postępowania Karnego UWr, aplikantka adwokacka Agnieszka
Wywrot z wrocławskiego oddziału Centrum Praw Kobiet.
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8.10. Trening Zastępowania Agresji (ART).
W dniu 01.12.2016 r. w ramach Kampanii "Biała Wstążka" zostały przeprowadzone zajęcia
profilaktyczne z zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej
w oparciu o metodę Treningu Zastępowania Agresji (ART). Wspólnie zastanawialiśmy się jak
radzić sobie z trudnymi emocjami i stworzyliśmy listę reduktorów złości. Była "burza
mózgów", gorąca dyskusja i wiele, również kontrowersyjnych, pomysłów, co ujawniło różne
problemy i dało pretekst do rozmowy o narkotykach, alkoholu, autoagresji, seksie.
Prowadzenie Katarzyna Nanowska – kurator Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej dla
Wrocławia Krzyków.
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8.11. ”Przemoc w rodzinie – reaguj – masz prawo”.
W dniu 29.11.2016 r. o godzinie 17.00 w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia przy ul.
Rydygiera 43 abcd - 45a we Wrocławiu odbyło się spotkanie informacyjno – edukacyjne
o nazwie ”Przemoc w rodzinie – reaguj – masz prawo”. Spotkanie miało charakter dyskusji,
która poruszała definicję przemocy, jej formy i mity dotyczące przemocy. Rozmawialiśmy
także o tym, co trzeba zwrobić by przemoc zapobiegać, jak reagować, gdy jesteśmy
świadkami przemocy oraz jak pomóc osobie i rodzinie dotkniętej tym problemem. Przy tej
okazji omówiliśmy możliwe rozwiązania prawne w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie. Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele społeczności lokalnej, pracownicy
socjalni, interwenci, kuratorzy oraz organizacje pozarządowe. Spotkanie prowadziły: Benita
Dobrzańska – psycholog Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we Wrocławiu – Ośrodek
Interwencji Kryzysowej; Jolanta Hołub – kurator Kuratorskiej Służby Sądowej, interwent
Ośrodka Interwencji Kryzysowej.
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8.12. „Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie”.
W dniu 02.12.2016 r. w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia odbył się wykład z elementami
warsztatów na temat „Zdrowe i wspierające relacje międzyludzkie”. Podczas spotkania
można się było dowiedzieć jak ważne są relacje i kontakt pomiędzy ludźmi, jak budować
prawidłowe relacje, jak nie przekraczać granic, a także jak te granice stawiać, by relacje były
pozytywne. Dowiedzieliśmy się, że relacja jest jak rama obrazu, a kontakty międzyludzkie to
obraz osadzony w tych ramach. Temat budowania zdrowych i wspierających relacji
międzyludzkich to bardzo ważny element przeciwdziałania przemocy. Spotkanie było
niezwykle ciekawe i bogate w treści. Wszystkie te niezwykle istotne informacje przekazali
nam Pani Joanna Tworek i Pan Krzysztof Pawłuszko - Wrocławski Ośrodek Gestalt.
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8.13. „Procedura Niebieskie Karty - czy to skuteczny instrument pomocy
osobom doznającym przemocy?”.
W dwóch terminach do wyboru: 05.12.2016 i 06.12.2016 na Uniwersytecie Wrocławskim
Pani mgr Anna Drozd – adwokat i pracownik naukowy Katedry Postępowania Karnego na
Uniwersytecie Wrocławskim, poprowadziła wykład na temat „Procedura Niebieskie Karty czy to skuteczny instrument pomocy osobom doznającym przemocy?”. W dniu 06.12.2016 r.
po wykładzie, dla osób chętnych zaplanowano dyskusję na tematy poruszane podczas
wykładu. Wykład Pani Anny Drozd traktował o procedurze „Niebieskie Karty”, zasadzie
interdyscyplinarności w podejmowaniu działań na rzecz rodzin/osób objętych w/w
procedurą oraz o tym, jak ta interdyscyplinarność jest istotna. Podkreślona została rola
pracowników socjalnych, dzielnicowych oraz kuratorów, Ci ostatni zostali ujęci jako to
ogniwo grupy roboczej, które może wymiernie oddziaływać na osoby stosujące przemoc.
Prowadząca zwracała uwagę na wskazania do wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”,
odniosła się do zapisu przepisów prawa, które traktują o tym, że niniejszą procedurę należy
wszczynać w przypadkach, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie występowania przemocy.
Pani Anna Drozd podkreślała, iż słowo klucz – uzasadnione – jest niezwykle istotne
w sytuacjach, kiedy chcemy wszcząć procedurę. Nadto prowadząca podkreśliła, iż procedura
„Niebieskie Karty” nie jest postępowaniem karnym. Podczas wykładu Pani Anna Drozd
omówiła także poszczególne części procedury „Niebieskie Karty”, a mianowicie
scharakteryzowała NK – A, NK – B, NK – C, NK – D. Podczas wykładu zostały poruszone także
kwestie organizacji pracy Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych w odniesieniu
do zadań, jakie mają one realizować. Pani mgr Anna Drozd w swoim wywodzie odnosiła się
do przykładów z życia wziętych, do wypowiedzi internautów umieszczanych na forach
dotyczących procedury „Niebieskie Karty”. Ważnym odniesieniem do omawianych zagadnień
był raport NIK z 2016 r. prezentujący wyniki pokontrolne – kontroli przeprowadzonych
w Zespołach Interdyscyplinarnych ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, w tym do
wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego. Kontrolą objęto 27 jednostek w 24 gminach
(11 z nich to miasta na prawach powiatu), w tym 24 ośrodki pomocy społecznej, jeden
ośrodek interwencji kryzysowej, jeden specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy
w rodzinie oraz jeden samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej w latach 2012–2015 (I
półrocze). Prowadząca nie tylko odwoływała się do w/w raportu, ale także zwracała uwagę
na zawarte w nim rekomendacje. W dniu 06.12.2016 r, po wykładzie odbyła się dyskusja,
którą poprowadziła przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania
Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Pani Małgorzata Makarczuk – Kłos oraz lider grup
roboczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Zespół Terenowej Pracy Socjalnej, Pani
Izabela Pawłowska. Dyskusja dotyczyła w dużej mierze problemu oddziaływania na osoby
stosujące przemoc, a także prowadzenia procedury „Niebieskie Karty” z udziałem dzieci,
które są w nich wskazane jako osoby doznające przemocy. Głos w dyskusji zabierali
przedstawiciele Służby Więziennej: Zakładu Karnego w Oleśnicy oraz Aresztu Śledczego we
Wrocławiu, przedstawiciele Ośrodka Pomocy Społecznej w Siechnicach oraz we Wrocławiu,
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przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu, przedstawiciel
oświaty, którą reprezentował pedagog Szkoły Podstawowej nr 93 we Wrocławiu oraz
dzielnicowi wrocławskich komisariatów, a także przedstawicielka społeczności lokalnej, która
była uczestniczką procedury „Niebieska Karta”, w której została wskazana jako osoba
doznająca przemocy. Zebrane wnioski i rekomendacje będące wynikiem dyskusji są
następujące: - z punktu widzenia osoby doznającej przemocy osoba ta oczekuje więcej
życzliwości i empatii od Policji oraz realizacji zadań poszczególnych członków grupy roboczej,
zgodnie z dokonanymi ustaleniami. - w odniesieniu do oddziaływań na osobę stosującą
przemoc: zbyt krótki okres trwania programów korekcyjno – edukacyjnych, ograniczony
dostęp do w/w programów, który wynika ze skomplikowanej procedury przetargowej,
długiego czasu przeznaczanego na formalności związane z organizacją programu, rekrutacją
uczestników, trudności te są przeszkodą w uczestniczeniu w programach korekcyjno –
edukacyjnych nawet zmotywowanych do udziału osób stosujących przemoc – w oczekiwaniu
na miejsce lub termin rozpoczęcia spotkań motywacja ta często spada. - oddziaływania
korekcyjno – edukacyjne adresowane do osób stosujących przemoc realizowane w Zakładach
Karnych i Aresztach Śledczych są łatwiejsze do przeprowadzenia z uwagi na to, że uczestnicy
posiadają silną motywację zewnętrzną, są na miejscu, a udział w tych oddziaływaniach często
pozytywnie wpływa na ich wizerunek jako osadzonych w placówkach penitencjarnych. najsilniej zmotywowani do udziału w oddziaływaniach korekcyjno - edukacyjnych dla osób
stosujących przemoc są te osoby, które posiadają wyroki skazujące z zawieszeniem kary,
którego to warunkiem jest udział w/w programach. - jako problem poddany dyskusji
pojawiły się także trudności w monitorowaniu rodzin objętych procedurą „Niebieskie Karty”,
których członkowie często są osobami aktywnymi zawodowo i w godzinach pracy ośrodków
pomocy społecznej trudno jest nawiązać kontakt osobisty z członkami rodzin. - podkreślono,
że w procedurach „Niebieskie Karty”, w których jako osoby doznające przemocy wskazane są
dzieci, niezwykle istotną rolę w pracach grupy roboczej odgrywa przedstawiciel oświaty
(pedagog, psycholog, nauczyciel), który ma najbliższy kontakt z dzieckiem, może obserwować
jego zachowania, zauważać niepokojące symptomy, a jednocześnie może przyglądać się
relacji rodziców z dzieckiem, ich zainteresowania sprawami szkolnymi dziecka, kontaktów ze
szkołą. - oświata też jest tą instytucją, która może udzielić dziecku krzywdzonemu wsparcia
psychologicznego i pedagogicznego, a przedstawiciel oświaty jako członek grupy roboczej,
w takich sytuacjach jest często jedynym, wiarygodnym źródłem informacji na temat sytuacji
dziecka - zwrócono także uwagę na konieczność pracy przedstawicieli oświaty nie tylko
z dziećmi, ale również z rodzicami w zakresie podnoszenia kompetencji rodzicielskich,
nabywania umiejętności wychowawczych, w których to nie stosuje się przemocy. Podczas
dwóch dni, w których prezentowany był wykład przez Panią mgr Annę Drozd, udział w nim
wzięło blisko 200 przedstawicieli Ośrodków Pomocy Społecznej, Policji, Zespołów
Kuratorskich, Oświaty, Służby Więziennej, przedstawiciel Urzędu Miasta Wrocław,
Departamentu ds., Rodziny w osobie Pana Dyrektora Dariusza Szrejdera, przedstawicieli
organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. Bardzo dziękujemy za uczestnictwo,
przekazanie cennych uwag i podjęcie dyskusji. Mamy nadzieję, że zebrane wnioski pomogą
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uczynić bardziej efektywnymi działania podejmowane przez nas wszystkich w zakresie
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
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8.14. Warsztaty „Dziecko w przemocy”.
Liderzy ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu poprowadzili warsztaty adresowane do przedstawicieli
służby zdrowia, pracowników socjalnych szpitali oraz przedstawicieli oświaty i policji.
Warsztaty „Dziecko w przemocy” odbyły się w dniu 29.11.2016 r., w godzinach 10.00 – 14.00
w siedzibie ZTPS 3 , ul. Nowowiejska 102, sala konferencyjna. Prowadzący: Małgorzata
Mocha – lider ds. przemocy w rodzinie oraz Ewa Zyków – lider ds. przemocy w rodzinie
Spotkanie spotkało się z samymi pozytywnymi opiniami, a także potrzebą kontynuacji tego
typu działań.
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8.15. Panel dyskusyjny
procedury NK".

„Interdyscyplinarność

w

realizacji

W dniu 07.12.2016 w ramach Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka 2016 odbył się panel
dyskusyjny dotyczący tematu „Interdyscyplinarności w realizacji procedury „Niebieska Karta”
i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie”. Uczestnikami dyskusji byli przedstawiciele
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Policji, Komisji Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, Zespołów Kuratorskich, Urzędu Miasta Wrocławia, Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego, Kongresu Kobiet, Europejskiego Instytutu Demokracji oraz Zespołu
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. Spotkanie
poprowadzili liderzy grup roboczych – Izabela Pawłowska i Adam Ambroży. Spotkanie miało
charakter warsztatowy – na zadane zagadnienia poszukiwano rozwiązań tzw. metodą
stolikową – uczestnicy podzieleni na kilka mniejszych grup rozmawiali na jeden z 5 tematów
i po kilkunastu minutach dyskusji, ta sama grupa „zmieniała temat” na kolejny, poruszany
wcześniej przez inną grupę. W ten sposób powstała lista wniosków dotyczących
interdyscyplinarności pracy grup roboczych, podziału zadań pomiędzy poszczególnych
członków grup roboczych, sposobu realizacji i dokumentowania realizacji podzielonych
zadań. Rozmawialiśmy także o tym, jak powinna wyglądać współpraca pomiędzy liderami
grup roboczych oraz członkami tych grup a Zespołem Interdyscyplinarnym. Dyskusja była
żywa, nasunęło się wiele ciekawych i istotnych wniosków, a także rekomendacji do
poprawiania naszej wspólnej pracy. Zwracaliśmy także uwagę na dobre praktyki
wypracowane do tej pory. Przy okazji panelu i pracy w grupach mogliśmy bliżej się poznać,
wymienić doświadczenia, poznać nasze postrzeganie istoty pracy w grupach roboczych.
Poruszane tematy okazały się tak intrygujące, że nie starczyło nam czasu, aby omówić
wszystkie zebrane przy stolikach pomysły i rozwiązania. W związku z tym istnieje
prawdopodobieństwo, że spotkamy się ponownie, by dokończyć dyskusję.
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8.16. „Przemoc w rodzinie - o tej sprawie trzeba mówić, tej sprawie
trzeba przeciwdziałać”.
Lider ds. przemocy w rodzinie Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu zaprosił uczestników projektu WM@ realizowanego
w ZTPS 7 na spotkanie edukacyjne na temat „Przemoc w rodzinie - o tej sprawie trzeba
mówić, tej sprawie trzeba przeciwdziałać” Podczas spotkania, które odbyło się w dniu
08.12.2016 r., mówiliśmy o definicji przemocy, formach i fazach przemocy, poruszaliśmy
temat skutków doznawania przemocy. Rozmawialiśmy o tym, że należy reagować, kiedy
jesteśmy świadkami przemocy i w jaki sposób możemy pomóc osobie doznającej przemocy.
Obaliliśmy stereotypy dotyczące przemocy w rodzinie. Omówiliśmy także procedurę
„Niebieskie Karty”, a także zwróciliśmy uwagę na to, że polskie prawo przewiduje sankcje
karne za stosowanie przemocy w różnych jej formach, przytoczyliśmy niektóre
z obowiązujących przepisów i podkreśliliśmy, że przemoc to przestępstwo. Spotkanie mogło
się odbyć dzięki pomocy i wsparciu Organizatorów Społeczności Lokalnej Zespołu Terenowej
Pracy Socjalnej nr 7, którzy po spotkaniu wykonali wraz z uczestnikami białe wstążeczki,
które rozdamy podczas jutrzejszej konferencji. Prowadzący: Izabela Pawłowska.
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8.17. "Społeczno - kulturowe podłoże przemocy seksualnej".
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu
w ramach Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016 zaprosił do
udziału w wykładzie na temat: "Społeczno - kulturowe podłoże przemocy seksualnej" Wykład
poprowadziła Pani Ewelina Seklecka - Fundacja Punkt Widzenia Spotkanie, które odbyło się
w dniu 08.12.2016 r. w Panato Cafe przy ul. Jedności Narodowej 68A traktowało o tym skąd
czerpiemy wiedzę o własnej seksualności oraz jak postrzegana jest seksualność kobiety
i mężczyzny przez pryzmat uwarunkowań społeczno – kulturowych. Prowadząca zwróciła
uwagę na sposób przedstawiania seksualności kobiety oraz seksualności mężczyzny
w środkach masowego przekazu, na bilbordach reklamowych, w bajkach i lekturach
szkolnych. Zazwyczaj w kontaktach o podłożu erotycznym kobieta przedstawiana jest jako
strona bierna, poddana, mężczyzna zaś, jako aktywny, inicjujący kontakt i kontrolujący
sytuację. Pani Ewelina zwróciła uwagę uczestniczek spotkania na to, że przemoc seksualna
wykorzystywana jest w kampaniach reklamowych znanych marek, nie tylko modowych.
Prowadząca podkreśliła, że poprzez takie działania ten rodzaj przemocy staje się
akceptowany przez społeczeństwo, a co za tym idzie, na przemoc seksualną jest
przyzwolenie. Ponadto podczas spotkania, prelegentka zaprezentowała wyniki badań,
z których wynika, że najczęściej do przemocy seksualnej dochodzi w zaciszu domowym. Na
zakończenie spotkania Pani Ewelina zadała uczestniczkom pytanie – co dalej? Co my możemy
zrobić, by zmienić postrzeganie kobiety, jako tej, która prowokuje do przemocy seksualnej?
Dlaczego to osoba, która doznała przemocy seksualnej czuje się winna tego, co ją spotkało?
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9. Biała Wstążka Wrocław 2016 – podsumowanie.
W dniu 10 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to także ostatni
dzień Kampanii Biała Wstążka. Dzięki uprzejmości Uniwersytetu Wrocławskiego i Kołu
Naukowemu Praw Człowieka, w dniu 09.12.2016 r. braliśmy udział w zorganizowanym przez
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, spotkaniu
podsumowującym Wrocławską Kampanię Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2016. Swoją
obecnością zaszczycili na Pani Elżbeita Olber – Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej ds. Pomocy Społecznej, członek Zespołu Interdyscyplinarnego, Pani Katarzyna
Janas – Kierownik Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny, Pani Elżbieta Rosowska – Zastępca
Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego, Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby
Sądowej do Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych dla Wrocławia – Krzyków, Pani
Sylwia Przymęcka, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 93, , Pan Mirosław Nawrocki –
Kurator Okręgowy we Wrocławiu, który uroczyście przywitał uczestników spotkania. Byliśmy
zaszczyceni goszcząc liderów grup roboczych ds. przemocy w rodzinie Miejskiego Ośrodka
Pomocy Społecznej we Wrocławiu, kuratorów Zespołów Kuratorskiej Służby Sądowej,
uczniów Szkoły Podstawowej nr 93 oraz zaproszonych gości. Uczestnicy spotkania mogli
obejrzeć wystawę rysunków na temat przemocy wykonanych przez uczniów SP 93. Pani
Elżbieta Rosowska wręczyła autorom 5 wyróżnionych prac upominki, które pozyskaliśmy
dzięki uprzejmości Pani Wioletty Bodnar - Zastępcy Kierownika Zespołu Terenowej Pracy
Socjalnej nr 7. Nagrodę otrzymał także uczeń SP 93, który podczas wizyty Białej Wstążki
w
omówione wydarzenia Kampanii. Prelegentkami były: Izabela Pawłowska – lider grup
roboczych ds. przemocy w rodzinie ZTPS 7, Małgorzata Mocha – lider grup roboczych ds.
przemocy w rodzinie ZTPS 3 oraz Katarzyna Nanowska – kurator Zespołu Kuratorskiego dla
Wrocławia Krzyków. W tej części spotkania omówiona została cała Kampania. Szerzej
skupiliśmy się na przypomnieniu warsztatów „Dziecko w przemocy”, spotkania edukacyjno –
informacyjnego „Razem w procedurze Niebieskie Karty. Zrozumieć i wesprzeć” oraz na
programie przeciwdziałania agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej w oparciu o metodę
Treningu Zastępowania Agresji (ART).
W drugiej części konferencji zabrała głos Pani Dyrektor Elzbieta Olber, członek Zespołu
Interdyscyplinarnego, która podkreśliła potrzebę realizowania Wrocławskiej Kampanii
Przeciwko Przemocy w przyszłości. Pani Dyrektor zwróciła też uwagę na szczególną rolę
i wkład w przeciwdziałanie przemocy w rodzinie liderów grup roboczych. Po tym wystąpieniu
liderzy zaprezentowali przepadek osoby doznającej przemocy w formie gry interaktywnej,
w którą zaangażowani byli uczestnicy spotkania zebrani na widowni. Prezentacja polegała na
tym, że widownia za pomocą głosowania pomagała Pani Marii, bohaterce historii,
rozwiązywać dylematy, które bardzo często spotykają osoby doznające przemocy. Ponadto
przedstawiliśmy tu dobre praktyki wykorzystywane we Wrocławiu w przeciwdziałaniu
przemocy w rodzinie oraz interdyscyplinarną współpracę w ramach grup roboczych. Wyłącz
przemoc. Włącz myślenie. – to hasło nakłoniło nas do rozmów, spotkań, dyskusji, do
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poszukiwania jeszcze skuteczniejszych rozwiązań mających pomóc w przeciwdziałaniu
przemocy, do głośnego mówienia o dobrych praktykach wypracowanych w tym obszarze do
tej pory. Nakłoniło nas do stawiania pytań o to, jak najlepiej wykorzystać te instrumenty,
które mamy do dyspozycji, by skutecznie pomagać rodzinom/osobom dotkniętym
problemem przemocy. Wreszcie skłoniło do stawiania pytań jaka profilaktyka
w przeciwdziałaniu przemocy będzie najbardziej trafna. Wnioski płynące z tegorocznej
Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy rekomendują dalszą edukację społeczności
lokalnej – rodziców, uczniów, świadków przemocy, osoby doznające przemocy, a nade
wszystko osoby stosujące przemocy – z zakresu reagowania na przemoc, możliwości
uzyskania pomocy, poprawnych relacji międzyludzkich, prawidłowych postaw rodzicielskich,
dbałości o wartości rodzinne. Edukować należy także przedstawicieli instytucji,
zaangażowanych w przeciwdziałanie przemocy oraz w realizację procedury „Niebieskie
Karty”, edukować, ale także skłaniać do wspólnej dyskusji, wymiany doświadczeń,
budowania sieci kontaktów, podejmowania działań w zakresie usprawniania modelu
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. We wszystkich spotkaniach edukacyjnych, wykładach,
warsztatach i debatach wzięło udział ponad 350 osób. Podczas meczu WKS Śląsk Wrocław –
Legia Warszawa o Kampanii usłyszało 22 000 zebranych na stadionie kibiców oraz kilka
milionów osób zebranych przed telewizorami śledzących transmisję z meczu. Klika tysięcy
wrocławian usłyszało o Białej Wstążce dzięki zainteresowaniu akcją TV Echo24, Gazety
Wrocławskiej, Radia LUZ, Radia Gra Wrocław. O naszych wydarzeniach informował na
bieżąco patron medialny Kampanii, portal kurator.info. Informacje o wydarzeniach Białej
Wstążki publikowały na swych stronach internetowych: Miasto Wrocław, Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej, Pokój Adwokacki, Klub Sportowy WKS Śląsk Wrocław, a także
organizacje pozarządowe: Stowarzyszenie Intro, Fundacja Non Licet, Stowarzyszenie
Kuratorów, Świetlica Środowiskowa Źródełko oraz wiele osób prywatnych, kibicujących
naszym działaniom. Przy okazji zakończenia Wrocławskiej Kampanii Biała Wstążka 2016
pragniemy podziękować wszystkim naszym partnerom, uczestnikom spotkań i osobom nam
przyjaznym.
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