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Wstęp. 

Od 2015 r., cyklicznie,  w ramach 16 Światowych Dni Przeciwdziałania Przemocy Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie patronuje wrocławskiej kampanii „Biała 

wstążka”. Od trzech lat portal kurator.info jest Patronem Medialnym kampanii, a stowarzyszenie 

Frontis oraz Zespoły Kuratorskiej Służby Sądowej aktywnie wspierają wydarzenia organizowane 

w trakcie jej trwania.  

Wrocławska kampania przeciwko przemocy „Biała wstążka” jest przykładem interdyscyplinarnej 

współpracy w zakresie przeciwdziałania przemocy ponieważ w swe działania, oprócz kuratorów, 

angażuje instytucje takie jak Sądy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policję, Miasto Wrocław, 

Uniwersytet Wrocławski, szkoły i świetlice środowiskowe, placówki kulturalne,  kluby sportowe, m.in. 

Wrocławski Klub Sportowy Śląsk Wrocław S.A. oraz organizacje pozarządowe działające na rzecz osób 

doświadczających przemocy, takie jak m .in. stowarzyszenie INTRO, fundacja NON LICET, fundacja 

Punkt Widzenia, Krajowe Stowarzyszenie Antymobbingowe i wiele innych. 

Wrocławska Kampania Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” 2015 adresowana była do świadków 

przemocy. Hasło kampanii #mileczenie - nie – jesteś świadkiem - usłysz, zobacz, nie milcz! zachęcało 

wrocławian do reagowania na przemoc. 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. 

Cele wrocławskiej „Białej wstążki” 2016 zostały wyznaczone w oparciu o wnioski z kampanii 

przeprowadzonej w 2015 r. Dlatego działania kampanii przeprowadzonej w 2016 r. skupiały się na 

edukacji społeczności lokalnej oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających na rzecz 

przeciwdziałania przemocy, a także dalszej pracy nad doskonaleniem współpracy interdyscyplinarnej 

pomiędzy instytucjami zobowiązanymi do realizacji procedury „Niebieskie Karty” i przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie. 

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka z 2016 r. - „Wyłącz przemoc. 

Włącz myślenie.” - nakłaniało do refleksji nad tym, co możemy zrobić, by jak najbardziej efektywnie 

przeciwdziałać przemocy. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać najskuteczniejszych działań 

profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, motywowało do tego, by wciąż 

udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną w przeciwdziałaniu przemocy. 

Hasło Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy – Biała Wstążka 2017 „Przerwij przemoc”   

w swym przekazie nawoływało: nie bój się prosić o pomoc, reaguj i pomóż wyrwać się z szarej 

niemocy, dość tajemnic czterech ścian, nie krzywdź. Nawoływało do tego, by wciąż poszukiwać 

najskuteczniejszych działań profilaktycznych w zapobieganiu występowania przemocy. Wreszcie, 

motywowało do tego, by wciąż udoskonalać dobre praktyki i współpracę interdyscyplinarną 

w przeciwdziałaniu przemocy. Dlatego też, działania kampanii 2017 skupiały się na edukacji, dyskusji, 

wymianie doświadczeń i analizie tego co działa oraz poszukiwaniu nowych rozwiązań w walce 

z przemocą. 
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Wrocławska kampania „Biała wstążka 2018” nosiła hasło PRZEMÓC PRZEMOC. Hasło to pokazuje, że 

można dać  moc tym, którzy doświadczają przemocy. Pokazuje, że możliwym jest przerwanie 

łańcucha przemocy, że osoby uwikłane w przemoc nie pozostają ze swoim problemem same. 

Przemóc Przemoc to móc walczyć z nią, przeciwdziałać jej, mówić o jej skutkach społecznych, 

psychologicznych, ekonomicznych, które ponoszą osoby doświadczające przemocy, dzieci 

wychowujące się w rodzinach uwikłanych w przemoc, jak również osoby, które tę przemoc stosują. 

Wszystkie działania zaplanowane na tegoroczną kampanię mają właśnie przemóc przemoc. 

Powody dla, których zainicjowano przeprowadzenie kampanii przeciwko przemocy,  to zwiększenie 

świadomości społecznej na temat przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ograniczenia jej skutków 

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. 

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. 

Historia „Białej wstążki” miała swój początek w 1991 r. w Kanadzie, gdzie 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. 
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1. Wrocławska kampania „Biała wstążka” – osoby odpowiedzialne 

za organizację.  

Głównym patronem 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 koordynowała Monika Kłonica 

i Grzegorz Miśta. 

Działaniami Policji koordynowała Ewelina Rosa – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, przedstawicielka Komendy Miejskiej Policji oraz Joanna Kusiak 

z Komendy Wojewódzkiej Policji. 

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 2018 r. do 10 grudnia 2018 r.  

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 pętli tramwajowej w Leśnicy, na Uniwersytecie Wrocławskim,  

w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia, wrocławskich Sądach, szpitalach, na Stadionie Miejskim, na 

terenie wrocławskich szkół i organizacji pozarządowych. 

5. Partnerzy wrocławskiej kampanii „Biała wstążka”. 

Głównym patronem 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; 

 Uniwersytet Wrocławski, Instytut Socjologii - ul. Koszarowa 3, 51-149 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; 

 Stowarzyszenie Intro - plac św. Macieja 4/5/6, 50-244 Wrocław; 

 Kurator.info - Portal Kuratorskiej Służby Sądowej - @kurator.info; 

 Frontis - Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych - ul. Poleska 45/23, 51-354 

Wrocław;  

 Szkoła Podstawowa 93 - ul.  Niemcewicza 29/31, 50-238 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 108 - ul.  Chrobrego 3, 50-254 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 58 - ul. Składowa 2/4, 50-209 Wrocław; 

 Szkoła Podstawowa nr 91 - ul.  Sempołowskiej 54,  51-661 Wrocław; 

 Przedszkole nr 119 "Zielona Łąka" - ul. Łódzka 23, 50-521 Wrocław; 

 Zespół Szkół nr 12 w SP ZOZ  - ul. Białowieska 74a, Wrocław; 

 Cafe Równik – ul. Jedności Narodowej 47, 53-110 Wrocław; 

 Dolnośląska Szkoła Wyższa - ul. Strzegomska 55, 53-611 Wrocław; 

 Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio” - ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław; 

 Ośrodek Interwencji Kryzysowej - ul. Rydygiera 43 abcd i 45a, Wrocław; 

 Nadodrzańskie Centrum Wsparcia - ul. Rydygiera 43 abcd i 45a, Wrocław; 

 Partnerstwo dla Leśnicy i Okolic - ul. Średzka 42, Wrocław; 

 Partnerstwo razem dla Nadodrza - Pl. Św. Macieja 4, Wrocław; 
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 Partnerstwo dla Ołbina; 

 Klub Pod Kolumnami - Pl. Św. Macieja 21, 53-110 Wrocław; 

 Centrum Podologiczno – Medyczne PODOLAND - ul. Szybka 7 AB, 50-421 Wrocław; 

 4. Wojskowy Szpital Kliniczny - ul. Weigla 5, 50-981 Wrocław; 

 Wrocławskie Centrum Zdrowia - ul. Podróżnicza 26/28, 53-208 Wrocław; 

 Zakład Karny nr 1 - ul. Kleczkowska 35, Wrocław. 

 

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, wolontariusze i  zaproszeni goście oraz społeczność lokalna. 
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7. Harmonogram i promocja wydarzeń wrocławskiej  kampanii 

„Biała wstążka”. 

WYDARZENIA IV WROCŁAWSKIEJ KAMPANII PRZECIWKO PRZEMOCY „BIAŁA WSTĄŻKA 2018” 

data godzina nazwa miejsce organizator opis organizujący/prowadzący 

19.11.2018 16.30 „Dziecko 

krzywdzone” 

Zespół Szkół nr 
12 w SP ZOZ ul. 
Białowieska 74a 

Zespół Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 2 

warsztat adresowany do rodziców 
uczniów dotyczących zagadnienia 

przemocy wobec dzieci. 

Małgorzata Mocha ZTPS 2, 
lider GR 

21.11.2018 12.00 ”Jak i kiedy mówić 

NIE” 

Przedszkole  nr 
119  Zielona 

Łąka,  ul. Łódzka 
23 

Zespół Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 5 

spotkanie edukacyjne dla  
przedszkolaków w wieku 5 lat miało 
na celu edukację przedszkolaków, 

co robić w sytuacjach zagrażających 
ich bezpieczeństwu i jak stawiać 

granice. 

Ewa Fabiszewska, Irina 
Szemczuk-Kluska, Karolina 
Idziak – ZTPS 5, liderzy GR 

22.11.2018 09.00 – 

15.00 

„Więzi, które 

chronią. 

Bezpieczeństwo i 

zmiana.” 

Dolnośląska 
Szkoła Wyższa, 
ul. Strzegomska 

55, aula 

Dolnośląska Szkoła 
Wyższa, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
Wrocławskie Centrum 

Zdrowia, Evolutio 

konferencja mająca na celu 
kampanię edukacyjno – 
informacyjną w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

Dolnośląska Szkoła 
Wyższa, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
Wrocławskie Centrum 

Zdrowia, Evolutio 

23.11.2018 09.00 – 

14.00 

„Więzi, które 

chronią. 

Bezpieczeństwo i 

zmiana.” 

Dolnośląska 
Szkoła Wyższa, 
ul. Strzegomska 

55, aula 

Dolnośląska Szkoła 
Wyższa, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
Wrocławskie Centrum 

Zdrowia, Evolutio 

konferencja mająca na celu 
kampanię edukacyjno – 
informacyjną w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie. 

Dolnośląska Szkoła 
Wyższa, Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej, 
Wrocławskie Centrum 

Zdrowia, Evolutio 

25.11.2018 13.00 -

17.00 

„Event Białej 

Wstążki” 

Rynek, Plac 
Gołębi 

Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

informowanie przechodniów 
wrocławskiego Rynku o Kampanii 

Biała wstążka, informowanie o 
sposobach reagowania w 

przypadku przemocy w rodzinie, 
rozdawanie białych wstążeczek, 

ulotek i informatorów 

Małgorzata Makarczuk – 
Kłos, Ewa Śliwińska, 

Sławomir Flder – ZI,  Irina 
Szemczuk-Kluska, Wioletta 

Gut, Barbara Kuczyńska, 
Karolina Idziak, Renata 

Kędzia, Joanna Sudomirska 
– ZTPS 5, Izabela 

Pawłowska, Piotr Nietreba 
– ZTPS 7, Danuta 
Gościniak, Anna 

Stuczyńska – ZTPS 6 

26.11.2018 10.00 – 

13.00 

„Przemoc w rodzinie 

– bariera do 

pokonania” 

Cafe Równik, ul. 
Jedności 

Narodowej 47 

Zespół Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 7 -  MOPS, 

Cafe Równik 

seminarium poruszające temat 
przemocy wobec osób z 

niepełnosprawnością: poruszone 
tematy:  Cafe Równik – miejsce 

otwarte dla wszystkich;  Przemoc w 
rodzinie wobec osób z 

niepełnosprawnością;  Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie;  Pomoc osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem, w 
tym przemocą w rodzinie;  

Wsparcie osób z 
niepełnosprawnością;  

Nadodrzańskie Centrum Wsparcia;  
Sprawca przemocy w programie 

korekcyjno – edukacyjnym podczas 
odbywania kary pozbawienia 

wolności;  Pomoc psychospołeczna 
i prawna ofiarom przemocy 

Izabela Pawłowska, Piotr 
Nietreba, Wioletta Bodnar 

– ZTPS 7, Ewa Śliwińska, 
Małgorzata Makarczuk – 

Kłos – ZI,  prof. Małgorzata 
Młynarska, prezes 

Stowarzyszenia Twórców i 
Zwolenników 

Psychostymulacji,  
Małgorzata Osipczuk, 
prezes Stowarzyszenia 

INTRO,  Kamila 
Kołakowska, zastępca 

kierownika Działu 
Adaptacji Osób 

Niepełnosprawnych, 
MOPS,  Ewa Chrzan, 
koordynator NCWS,  

Dagmara Kielan, 
wychowawca,  Zakład 
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domowej oraz osobom w sytuacji 
kryzysowej – Czerwone Światło 
Stop Przemocy;  Biała wstążka – 

interdyscyplinarnie 
przeciwdziałamy przemocy w 

rodzinie. 

Karny nr 1,  Eugenia 
Barabola, Stowarzyszenie  

na Rzecz Promocji Zdrowia 
Curatus 

26.11.2018 09.00 „Biała wstążka w 

Szkole Podstawowej 

91” 

Szkoła 
Podstawowa nr 

91, ul.  
Sempołowskiej 

54 

Zespół Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 3,  Zespół 

Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 1,  Zespół 

Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 7 

spotkania edukacyjne dla uczniów 
klas VI dotyczące tematyki 

przeciwdziałania przemocy w 
rodzinie oraz propagowania idei 

Kampanii Biała Wstążka 

Ewa Zyków, Miłka Iwańska 
– ZTPS 3, Adam Ambroży, 

Janusz Kucab – ZTPS 1, 
Izabela Pawłowska, Beata 

Zając – ZTPS 7 

27.11.2018 16.00-

18.00 

„Przemóc Przemoc – 

razem łatwiej” 

Centrum 

Wsparcia przy 

ul. Lelewela 23 i 

Prosta 46 

Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i 

Uchodźców - MOPS 

spotkanie edukacyjne dla 

mieszkańców mieszkań 

chronionych i Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej, których 

tematem  było przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie -  dyskusje w 

znacznym stopniu przybliżyły 

zaproszonym gościom tematykę 

przemocy oraz ukazała możliwości 

radzenia sobie w wielu problemach 

życia codziennego 

Barbara Mańturz, 

Agnieszka Strzecha - ZOBU 

27.11.2018 12:00 „Procedura 

„Niebieskie Karty” w 

praktyce” 

Wojskowy 

Szpital 

Kliniczny, ul. 

Weigla 5 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 4 - MOPS 

spotkanie edukacyjno-szkolniowe w 

Wojskowym Szpitalu Klinicznym we 

Wrocławiu przy ul. Weigla. W 

spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele służby zdrowia w 

tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy 

medyczni. 

Magdalena Nowacka, 

Bożena Janiszewska – ZTPS 

4 

28.11.2018 10.00 – 

12.00 

„Jestem sprawcą 

przemocy – jak to 

zmienić?” 

Zakład Karny, 

Kleczkowska 35 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 – MOPS,  II 

Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń 

w Sprawach Karnych, 

Nadodrzańskie Centrum 

Wsparcia, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

spotkanie edukacyjne dedykowane 

osadzonym w Zakładzie Karnym nr 

1 we Wrocławiu w związku w 

wyrokiem za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, 

którego celem było  podniesienie 

poziomu wiedzy uczestników na 

temat skutków i kosztów 

społecznych stosowania przemocy 

w rodzinie oraz możliwości podjęcia 

działań terapeutycznych 

adresowanych do osób stosujących 

przemoc po dobyciu kary 

pozbawienia wolności. 

Piotr Nietreba, Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, 

Patrycja Pysno – kierownik 

kierownik  II Zespołu  

Kuratorskiej Służby 

Sądowej do Wykonywania 

Orzeczeń w Sprawach 

Karnych przy Sądzie 

Rejonowym Wrocław 

Śródmieście,   Benita 

Dobrzańska, psycholog 

Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej działającego 

przy Nadodrzańskim 

Centrum Wsparcia 

28.11.2018 

 

 

 

 

 

12.30 – 

15.30 

„Przemoc w rodzinie 

- mechanizm 

odbierający moc. 

Jak wspierać i 

motywować osoby 

doświadczające 

przemocy” 

Nadodrzańskie 

Centrum 

Wsparcia, ul. 

Rydygiera 43 – 

45, sala 

konferencyjna 

Nadodrzańskie Centrum 

Wsparcia, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

spotkanie edukacyjne adresowane 

do Policjantów z Wydziałów 

Dochodzeniowo –Śledczych, które 

poruszało następujące tematy:  

mechanizmy zachowań osób 

doświadczających przemocy, 

uwarunkowania determinujące 

zachowania osób stosujących 

przemoc, sposoby komunikowania 

się z osobami doznającymi 

przemocy, roli Policjanta w 

postępowaniach prowadzonych z 

udziałem osób, wobec których 

stosowana jest przemoc, a także 

Benita Dobrzańska, 

psycholog Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej 

działającego przy 

Nadodrzańskim Centrum 

Wsparcia, Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7 
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zasady uruchamiania procedury 

„Niebieskie Karty”. 

28.11.2018 17.00 „Nie wracać się? 

Świadkowie wobec 

przemocy” 

Uniwersytet 
Wrocławski, 

Uniwersytecka 
7, sala  2.05D,  

budynek D 

Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 
Koło Naukowe Praw 
Człowieka,  Wydział 

Prawa, Administracji i 
Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

seminarium adresowane do 
społeczności lokalnej poruszało 

niezwykle istotny aspekt w zakresie 
przeciwdziałania przemocy 

ponieważ dotyczyło reagowania 
świadków przemocy. Uczestnicy 

spotkania mogli poznać różne 
aspekty istoty reagowania na 

przemoc. 

Dorota Mołodyńska-
Küntzel, wykładowczynię 

Intercultural 
Communication na 

Uniwersytecie 
Wrocławskim,  Joanna 

Poprawa - starszą 
kuratorkę w Sądzie 

Rejonowym dla Wrocławia 
– Fabrycznej,  Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, lider 
GR, Małgorzata Makarczuk 
– Kłos – przewodnicząca ZI, 

Karolina Kocemba – 
doktorantka wydziału 
prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Wojciech 
Zomerski – doktorant 

Wydziału Prawa 
Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

29.11.2018 10.00 – 

12.00 

„Jestem sprawcą 

przemocy – jak to 

zmienić?” 

Zakład Karny, 

Kleczkowska 35 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 – MOPS,  II 

Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń 

w Sprawach Karnych, 

Nadodrzańskie Centrum 

Wsparcia, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

spotkanie edukacyjne dedykowane 

osadzonym w Zakładzie Karnym nr 

1 we Wrocławiu w związku w 

wyrokiem za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, 

którego celem było  podniesienie 

poziomu wiedzy uczestników na 

temat skutków i kosztów 

społecznych stosowania przemocy 

w rodzinie oraz możliwości podjęcia 

działań terapeutycznych 

adresowanych do osób stosujących 

przemoc po dobyciu kary 

pozbawienia wolności. 

Piotr Nietreba, Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, 

Patrycja Pysno – kierownik 

kierownik  II Zespołu  

Kuratorskiej Służby 

Sądowej do Wykonywania 

Orzeczeń w Sprawach 

Karnych przy Sądzie 

Rejonowym Wrocław 

Śródmieście,   Benita 

Dobrzańska, psycholog 

Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej działającego 

przy Nadodrzańskim 

Centrum Wsparcia 

29.11.2018 12.30 - 

15.30 

„ABCD Niebieskich 

Kart” 

Klub pod 

Kolumnami, pl. 

Św. Macieja 21 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie 

spotkanie edukacyjne  dedykowane 

Policjantom biorącym udział w 

interwencjach, dzielnicowym oraz 

dyżurnym. Podczas spotkania  

omówiono zasady i przesłanki do 

wszczęcia procedury „Niebieskie 

Karty”, istoty sporządzanej 

dokumentacji w prowadzonych 

procedurach, a także roli Policjanta 

podejmującego interwencję w 

rodzinie dotkniętej problemem 

przemocy. 

Ewelina Rosa – Komenda 

Miejska Policji, członek ZI; 

Izabela Pawłowska – ZTPS 

7, lider GR, Ewa Śliwińska, 

Sławomir Fluder - ZI 

29.11.2018 17.00 „Przemoc wobec 

dzieci - jak 

rozpoznać i 

reagować” 

Uniwersytet 
Wrocławski, 

Uniwersytecka 
7, sala  2.02D,  

budynek D 

Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 
Koło Naukowe Praw 
Człowieka,  Wydział 

Prawa, Administracji i 
Ekonomii Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

seminarium adresowane do 
społeczności lokalnej  poruszające 

trudny temat przemocy wobec 
dzieci przybliżyło uczestnikom 

czynniki sprzyjające występowaniu 
przemocy wobec dzieci, omówiły 

symptomy, które mogą świadczyć, 
że dziecko doświadcza przemocy, 
wymieniły skutki przemocy jakie 

ponosi dziecko krzywdzone. 
Zarysowano również temat 

dr Anna Mitręga - 
pedagożka, Instytut 

Pedagogiki Uniwersytetu 
Wrocławskiego,  Katarzyna 

Hefko – psycholożka,  
Małgorzata Makarczuk – 
Kłos -  Przewodnicząca 

Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie,  Joanna 



13 
 

procedury „Niebieskie Karty” z 
udziałem dziecka doświadczającego 

przemocy. 

Poprawa - kuratorka ds. 
nieletnich (Sąd Rejonowy 
dla Wrocławia Fabrycznej 
we Wrocławiu),  Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, lider 
GR 

30.11.2018 11.00 – 

12.00 

Event Białej Wstążki Leśnica Zespół Terenowej Pracy 
Socjalnej nr 2 MOPS 

informowanie mieszkańców Leśnicy 
o Kampanii Biała wstążka, 

informowanie o sposobach 
reagowania w przypadku przemocy 

w rodzinie, rozdawanie białych 
wstążeczek, ulotek i informatorów 

Daniel Zaręba – ZTPS 2, 
lider GR, Małgorzata 

Mocha – ZTPS 2, lider GR, 
Magdalena Lejkam – 

zastępca Kierownika ZTPS 
2 

30.11.2018 10.00 – 

12.00 

„Jestem sprawcą 

przemocy – jak to 

zmienić?” 

Zakład Karny, 

Kleczkowska 35 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 – MOPS,  II 

Zespół Kuratorskiej 

Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń 

w Sprawach Karnych, 

Nadodrzańskie Centrum 

Wsparcia, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

spotkanie edukacyjne dedykowane 

osadzonym w Zakładzie Karnym nr 

1 we Wrocławiu w związku w 

wyrokiem za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, 

którego celem było  podniesienie 

poziomu wiedzy uczestników na 

temat skutków i kosztów 

społecznych stosowania przemocy 

w rodzinie oraz możliwości podjęcia 

działań terapeutycznych 

adresowanych do osób stosujących 

przemoc po dobyciu kary 

pozbawienia wolności. 

Piotr Nietreba, Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, 

Patrycja Pysno – kierownik 

kierownik  II Zespołu  

Kuratorskiej Służby 

Sądowej do Wykonywania 

Orzeczeń w Sprawach 

Karnych przy Sądzie 

Rejonowym Wrocław 

Śródmieście,   Benita 

Dobrzańska, psycholog 

Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej działającego 

przy Nadodrzańskim 

Centrum Wsparcia 

30.11.2018 18.00 Mecz przyjaźni WKS 

Śląsk Wrocław – 

Lechia Gdańsk 

Stadion Miejski 
we Wrocławiu 

Zespół 
Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie, 
WKS Śląsk Wrocław 

podczas meczu piłkarskiego 
zawodnicy drużyny WKS Śląsk 
Wrocław wybiegli na murawę 

symbolicznie wspierając Kampanie 
poprzez wpięcie do koszulek 

białych wstążeczek. Podczas meczu 
spiker informował zebranych na 

Stadionie Miejskim kibiców o idei i 
harmonogramie Kampanii, na 

telebimach wyświetlane było hasło 
i grafiki Białej wstążki 2018. 

 
 
Izabela Pawłowska – lider 

GR ZTPS 7, Karolina 
Pawłowska - wolontariusz 

03.12.2018 12.00 „Dziecko w 

procedurze 

Niebieskie Karty” 

ZTPS 3, ul. 

Nowowiejska 

102 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 3 – MOPS, 

spotkanie edukacyjne dedykowane 

przedstawicielom oświaty z 

placówek działających na terenie 

ZTPS 3 

Judyta Wojtasik, Ewa 

Zyków, Martna Malik – 

ZTPS 3, liderzy GR 

03.12.2018 16.00-

18.00 

„Przemóc Przemoc – 
razem łatwiej” 

Misja 

Dworcowa, ul. 

Pomorskiej 16 b 

Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i 

Uchodźców - MOPS 

spotkanie edukacyjne dla 

mieszkańców mieszkań 

chronionych i Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej, których 

tematem  było przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie -  dyskusje w 

znacznym stopniu przybliżyły 

zaproszonym gościom tematykę 

przemocy oraz ukazała możliwości 

radzenia sobie w wielu problemach 

życia codziennego 

Barbara Mańturz, 

Agnieszka Strzecha - ZOBU 

04.12.2018 12:00 „Procedura 

„Niebieskie Karty” w 

praktyce” 

Wojskowy 

Szpital 

Kliniczny, ul. 

Weigla 5 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 4 - MOPS 

spotkanie edukacyjno-szkolniowe w 

Wojskowym Szpitalu Klinicznym we 

Wrocławiu przy ul. Weigla. W 

spotkaniu uczestniczyli 

przedstawiciele służby zdrowia w 

Magdalena Nowacka, 

Bożena Janiszewska – ZTPS 

4, liderzy GR 
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tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy 

medyczni. 

05.12.2018 16.00-
18.00 

„Przemóc Przemoc – 

razem łatwiej” 

Ośrodek 

Wsparcia, ul. 

Reymonta 8 

Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i 

Uchodźców - MOPS 

spotkanie edukacyjne dla 

mieszkańców mieszkań 

chronionych i Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej, których 

tematem  było przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie -  dyskusje w 

znacznym stopniu przybliżyły 

zaproszonym gościom tematykę 

przemocy oraz ukazała możliwości 

radzenia sobie w wielu problemach 

życia codziennego 

Barbara Mańturz, 

Agnieszka Strzecha - ZOBU 

06.12.2018 10.00 - 

12.30 

„Jak się dobrze 

komunikować? – 

elementy metody 

Porozumiewania się 

bez przemocy M.B. 

Rosenberga”. 

Nadodrzańskie 

Centrum 

Wsparcia, ul. 

Rydygiera 43 – 

45, sala 

konferencyjna 

Centrum Pracy Socjalnej 

i Rodziny -  MOPS 

warsztat „Jak się dobrze 

komunikować? – elementy metody 

porozumiewania się bez przemocy 

M.B. Rosenberga”.  Podczas 

warsztatu były poruszane 

następujące zagadnienia: Czym jest 

dobra komunikacja wg. M.B. 

Rosenberga. Czym jest ocenianie? 

Czym różni się opinia od oceny? Jak 

ustrzec się oceniania? Praca na 

elementach modelu PBP : 

spostrzeżenia, uczucia, potrzeby, 

prośby. 

Mariola Stadler – Białek  

pedagog, trener warsztatu 

psychologicznego z 

Centrum Pracy Socjalnej i 

Rodziny MOPS, Izabela 

Pawłowska – ZTPS 7, lider 

GR (organizacja) 

06.12.2018 14.30 – 

16.30 

„Interwencja 

kryzysowa w szkole” 

Nadodrzańskie 

Centrum 

Wsparcia, ul. 

Rydygiera 43 – 

45, sala 

konferencyjna 

Nadodrzańskie Centrum 

Wsparcia, Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej 

warsztat „Interwencja kryzysowa w 

szkole, którego celem było  

przybliżenie i przećwiczenie 

dobrych praktyk z obszaru 

interwencji kryzysowej w 

kontekście sytuacji najczęściej 

spotykanych w placówkach 

oświatowych dotyczących m.in. 

problemów rozwojowych, 

przemocy rówieśniczej i przemocy 

w rodzinie, trudności 

adaptacyjnych, zaburzeń 

zachowania. 

Wiesław Mielcarski - 

psycholog szkolny, 

interwent w Ośrodku 

Interwencji Kryzysowej 

Nadodrzańskiego Centrum 

Wsparcia, Izabela 

Pawłowska – lider GR ZTPS 

7 

08.12.2018 10.00 – 

12.00 

„Stań mocno na 

własnych nogach” 

Centrum 

Podologiczno 

Medyczne 

PODOLAND,  ul. 

Szybka 7 AB 

Centrum Podologiczno 

Medyczne PODOLAND, 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 

specjaliści Centrum udzielili 

osobom w różny sposób uwikłanym 

w przemoc w rodzinie,  

bezpłatnych, specjalistycznych  

konsultacji na temat pielęgnacji 

stóp i profilaktyki ich chorób.. 

Zadbanie o siebie, a w 

szczególności zadbanie o stopy z 

pewnością jest symbolicznym 

gestem, który oznacza, że osoby 

uwikłane w przemoc zaczynają stać 

mocno na własnych nogach, tym 

samym stając się samodzielnymi. 

Izabela Pawłowska – ZTPS 

7, lider GR, Katarzyna 

Kurek, Wioletta 

Smardzewska –pracownicy 

socjalni ZTPS 7 

10.12.2018 11.00 – 

15.00 

„Przemoc w rodzinie 

jako przedmiot 

postępowania 

karnego oraz innych 

Uniwersytet 

Wrocławski,  

Wydział Prawa, 

Administracji i 

Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, 

seminarium poruszające temat 

przemocy w rodzinie jako 

przedmiotu procesu karnego 

mgr Dominika Czerniak, 

Uniwersytet Wrocławski,  

mgr Małgorzata 

Makarczuk – Kłos, 
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procedur prawnych” Ekonomii, ul. 

Uniwersytecka 

7,   sala 2, 

budynek D 

Naukowe Koło 

Postępowania Karnego,  

Wydział Prawa, 

Administracji i Ekonomii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego. 

Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego  ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie,  mgr Izabela 

Pawłowska, lider ds. 

przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 7,  mgr Artur 

Kowalczyk - doktorant, 

aplikant sędziowski,  mgr 

Magdalena Kudyba – 

Czwartosz - psycholog, 

biegły sądowy,  

nadkomisarz Arnold 

Stanek, Komenda Miejska 

Policji we Wrocławiu,  

10.12.2018 16.00-
18.00 

„Przemóc Przemoc – 

razem łatwiej” 

Ośrodek 

Wsparcia, ul. 

Chrobrego 34a 

Zespół ds. Osób 

Bezdomnych i 

Uchodźców - MOPS 

spotkanie edukacyjne dla 

mieszkańców mieszkań 

chronionych i Ośrodków 

Interwencji Kryzysowej, których 

tematem  było przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie -  dyskusje w 

znacznym stopniu przybliżyły 

zaproszonym gościom tematykę 

przemocy oraz ukazała możliwości 

radzenia sobie w wielu problemach 

życia codziennego 

Barbara Mańturz, 

Agnieszka Strzecha - ZOBU 

10.12.2018 11.00 „Przemóc Przemoc – 

uczymy się dobrych 

praktyk” 

Szkoła 

Podstawowa nr 

7, ul.  Brücknera 

12 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 6 - MOPS 

spotkanie edukacyjne dla uczniów 

SP 7 połączone z wykonaniem przez 

uczniów prac plastycznych 

poruszających tematykę przemocy 

w rodzinie. 

Danuta Gościniak, Anna 

Stuczyńska,  Magdalena 

Białasziewicz 

17.12.2018 09.00 – 
14.00 

II Targi Pracy 

Socjalnej Instytutu 

Socjologii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego -  

Przemóc Przemoc - 

przeciwdziałanie 

przemocy  w 

rodzinie 

Instytut 

Socjologii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego, 

Kampus 

Wydziału Nauk 

Społecznych, ul. 

Koszarowa 2 

Liderzy grup roboczych 

MOPS, Zespół 

Interdyscyplinarny,  

Instytut Socjologii 

Uniwersytetu 

Wrocławskiego 

konferencja poruszająca temat 

przemocy w rodzinie adresowana 

do studentów kierunku praca 

socjalna.  Konferencja składała się z 

dwóch części: wykładowej i 

warsztatowej. W części wykładowej  

liderzy ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie oraz 

przedstawiciele Zespołu 

Interdyscyplinarnego przybliżyli 

studentom charakter swojej pracy, 

poruszyli tematy z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz realizowania 

Procedury „Niebieskie Karty”. Część 

warsztatowa składała się z czterech 

warsztatów prowadzonych przez 

liderów ds. przeciwdziałania 

przemocy, które dotyczyły pracy z 

osobą doświadczającą przemocy, 

pracy z osobą stosującą przemoc, 

pracy z dzieckiem doświadczającym 

przemocy oraz pracy i zadań grup 

roboczych 

Martyna Malik – lider ds. 

przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 3,  Izabela Pawłowska 

– lider ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 7,  MOPS, 

członek ZI; Janusz Kucab – 

lider przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 1,  Judyta 

Wojtasik – lider ds. 

przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 3,  Ewa Śliwińska, 

sekcja administracyjna ZI, 

Bożena Janiszewska -   

lider ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 4,  

Małgorzata Makarczuk – 

Kłos -  Przewodnicząca 

Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie,  Irina 

Szemczuk – Kluska, Ewa 

Fabiszewska – liderzy ds. 

przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 5,  Adam Ambroży  – 

lider ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 1,  Daniel 

Zaręba – lider ds. 

przeciwdziałania przemocy 
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ZTPS 2,  Ewa Zyków – lider 

ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 3,  Piotr 

Nietreba – lider ds. 

przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 7,  Anna Stuczyńska, 

Danuta Gościniak, 

Magdalena Białasziewicz – 

liderzy ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 6 

18.12.2018 12.00 Nadodrzańskie 

mikołajki 

Teren ZTPS 7 – 

osiedle 

Nadodrze 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 – MOPS, 

Komisariat Policji 

Wrocław Ołbin 

wręczenie paczek świątecznych 

zorganizowanych przez KP Wrocław 

Ołbin i ZTPS 7 dzieciom z osiedla 

Nadodrze z rodzin zagrożonych 

występowaniem przemocy w 

rodzinie lub objętych procedurą NK 

Izabela Pawłowska, Piotr 

Nietreba – liderzy GR ZTPS 

7, Wioletta Bodnar – z-ca 

Kierownika ZTPS 7, 

Katarzyna Kurek, Wioletta 

Smardzewska, Alicja 

Okoniewska, Joanna Mróz, 

Agnieszka Wojkowska, 

Sabina Grabowska, 

Magdalena Pachnik – 

pracownicy socjalni ZTPS 

7, Marcin Nowak – 

kierownik Rewiru KP 

Wrocław Ołbin, Mariusz 

Antczak, Tomasz 

Sobkowicz – dzielnicowi KP 

Wrocław Ołbin, Mariusz 

Wójcik – Naczelnik 

Prewencji KP Wrocław 

Ołbin 

08.11.2018 – 
20.12.2018 w 

każdy 
czwartek 

11.00 – 
13.00 

Bezpieczna Jesień – 

dyżury informacyjne 

dla seniorów 

Pl. Św. Macieja 

19 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 – MOPS 

dyżury informacyjne z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie adresowane do seniorów z 

rejonu osiedli Nadodrze i Kleczków 

Joanna Mróz – specjalista 

pracy socjalnej ZTPS 7 

XI - XII 09.00 Spotkania 

edukacyjne dot. 

przemocy w 

rodzinie 

wrocławskie 

szkoły 

podstawowe 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 1 – MOPS 

cykl spotkań edukacyjnych 

dotyczących tematu przemocy 

adresowanych do uczniów 

wrocławskich szkół. 

Adam Ambroży, Janusz 

Kucab – liderzy GR ZTPS 1 

25.11.2018 – 
10.12.2018 

- Ambasadorzy 

wrocławskiej Białej 

Wstążki 

Strona 

internetowa 

kampanii na 

Facebooku – 

galeria 

Ambasadorów 

Zespół Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7, Zespół 

Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania w 

Rodzinie 

galeria zdjęć osób publicznych 

popierających wrocławską 

kampanię Biała Wstążka poprzez 

wyrażenie zgody na umieszczenie 

zdjęcia z wpiętą w klapę białą 

wstążeczką lub podpisem, której 

celem jest propagowanie idei 

kampanii wśród społeczności 

lokalnej. Ambasadorzy:  Pan 

Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora 

Okręgowego we Wrocławiu,  Pan 

prof. dr hab. Jan Miodek - dyrektor 

Instytutu Filologii Polskiej, Pan  

Marcin Januszkiewicz polski aktor, 

wokalista, autor tekstów piosenek i 

kompozytor,  Pan Marcin Robak  

napastnik piłkarskiej drużyny WKS 

Śląsk Wrocław,  Pan Michał Gasz 

polski piosenkarz, aktor 

musicalowy, autor tekstów i 

Izabela Pawłowska – lider 

GR ZTPS 7, Karolina 

Pawłowska – wolontariusz, 

Agnieszka Chamioło – 

organizator społeczności 

lokalnej ZTPS 3, Sławomir 

Fluder - ZI 
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Strona Internetowa promująca Kampanię „Biała Wstążka” -  @bialawstazkawroclaw 

Plakat promujący kampanię: 

Autorką plakatu czwartej już, wrocławskiej kampanii 

przeciwko przemocy Biała wstążka 2018 r. jest Zosia 

Poprawa, uczennica klasy VI e Szkoły Podstawowej nr 

50 znajdującej się przy ul. Czeskiej 50 we Wrocławiu. 

Zosia zinterpretowała graficznie hasło Przemóc 

Przemoc, które towarzyszyło Kampanii podczas 

realizowanych w 2018 r. wydarzeń. Rysunki 

przedstawiające zagadnienie przemocy widziane 

oczami Zosi można  oglądać w jednym z albumów na 

stronie internetowej Kampanii pod nazwą „Zosia 

o przemocy…”.  Plakat zwrócił uwagę odbiorców na 

to, że każdy z nas może dać moc, tym którzy 

doświadczają przemocy. Recepta na to jest prosta – 

odpowiednie reagowanie na przypadki przemocy, 

przerwanie milczenia i zdecydowany sprzeciw 

przeciwko przemocy.  

Współpraca merytoryczna przy projektowaniu 

przekazu graficznego: Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 

MOPS Wrocław, Joanna Poprawa – kurator Sądu 

Rodzinnego Wrocław Fabryczna, certyfikowany 

specjalista ds. przemocy w rodzinie. Autor graficznego wyonania plakatu – Karolina Pawłowska – 

wolontariusz. 

 

kompozytor,  Pan Piotr Celeban 

obrońca  drużyny piłkarskiej WKS 

Śląsk Wrocław,  Pan Daniel 

Abratkiewicz - właściciel Centrum 

podologiczno-medycznego 

Podoland,  Pan Adrian Arkada - 

wynalazca Metody leczniczej 

Arkady,  Pan Jeremy Coombe - 

konsultant medyczny ds. Metody 

Arkady,  Pan Robert Pich pomocnik  

w piłkarskiej drużynie WKS Śląsk 

Wrocław,  Pan Wojciech Zomerski  

doktorant w Katedrze Teorii i 

Filozofii Prawa Uniwersytetu 

Wrocławskiego, Pan Błażej 

Michalski wrocławski aktor 

serialowy, Pan Piotr uczestnik 

projektu terapeutycznego Cafe 

Równik, Pani Anna Wyszkoni polska 

wokalistka. 
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Autor hasła kampanii - Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy Zespół Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 

MOPS Wrocław. 

 

Ulotki promujące 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. Ulotka wykorzystywana do promocji kampanii od 2015r. 
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Ulotka „Stop przemocy” - powstała przy wykorzystaniu rysunków uczniów SP 93 wykonanych podczas 

Kampanii 2016 r. Pomysł projektu ulotki w formie pocztówki – Izabela Pawłowska, lider ds. przemocy 

ZTPS 7, MOPS Wrocław. Projekt merytoryczny treści ulotki – Małgorzata Makarczuk – Kłos, 

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Izabela 

Pawłowska, lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław. Wykonanie fotografii rysunków dzieci – 

Karolina Pawłowska – fotograf, wolontariusz. Projekt graficzny ulotki - Aleksandra Niemiec, grafik, 

Kontury Kultury. Wydruk ulotki w ilości 2000 szt. – Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny. Ulotka 

wykorzystywana w Kampanii od 2017 r. 
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Broszury opracowana przez Naukowe Koło Postępowania Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego, 

Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii. Opracowanie treści oraz opracowanie graficzne – 

członkowie Koła Naukowe Postępowania Karnego. Nadzór merytoryczny nad treścią broszur – 

Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie i Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7. 

Broszura nr 1:  

Pokrzywdzony przemocą – informator dla dorosłych str.1. 
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Pokrzywdzony przemocą – informator dla dorosłych str.2. 
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Broszura nr 2: Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – informator str. 1. 
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Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa – informator str. 2. 
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8. Opis działań organizacyjnych oraz wydarzeń wrocławskiej 

kampanii „Biała wstążka”. 

8.1. Organizacja i przygotowanie kampanii „Biała wstążka”. 

8.1.1. Mailing. 

Osobą odpowiedzialną za założenie, obsługę i stworzenie bazy teleadresowej była Izabela Pawłowska 

– lider ds. przemocy ZTPS 7. Baza teleadresowa została stworzona z 224 adresów mailowych do 

instytucji, organizacji pozarządowych, urzędów i osób, które w zakresie swojej działalności spotykają 

się z problemem przemocy w rodzinie, przeciwdziałają jej, wspierają osoby doznające przemocy, 

wykonują zadania związane z pracą z osobami stosującymi przemoc. Wykorzystanie skrzynki 

mailowej posłużyło do przesłania zaproszeń i harmonogramu wydarzeń kampanii „Biała wstążka” do 

wymienionych powyżej adresatów nie tylko z terenu Wrocławia, ale z terenu Dolnego Śląska. Mailing 

został skierowany między innymi, do Ośrodków Pomocy Społecznej, Zespołów Interdyscyplinarnych, 

Ośrodków Interwencji Kryzysowej, Zakładów Karnych, szkół, przedszkoli, świetlic środowiskowych.  

Treści merytoryczne przesyłanych wiadomości konsultowane były z Przewdoniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu, Panią Małgorzatę 

Makarczuk – Kłos. 

Adres mailowy kampanii „Biała wstążka” 2018: zespolinterdyscyplinarny.bialawstazka@wp.pl  

Wykaz wykorzystanej bazy adresów mailowych: 

L.P. Adres mailowy 

1.  Przedszkole nr 14 jmielcarek1105@wroclawskaedukacja.pl 

2.  Przedszkole nr 33 staromiejskie@o2.pl 

3.  Przedszkole nr 47 sekretariat.p047@wroclawskaedukacja.pl 

4.  Przedszkole nr 52 przedszkole-52@o2.pl 

5.  Przedszkole nr 1 przedszkole1wroc@gmail.com 

6.  Przedszkole nr 11 przedszkole11wroc@wp.pl 

7.  Przedszkole nr 12 sekretariat.p012@wroclawskaedukacja.pl 

8.  Przedszkole nr 16 sekretariat@zsp16.wroclaw.pl 

9.  Przedszkole nr 18 sekretariat.p018@wroclawskaedukacja.pl 

10.  Przedszkole nr 21 sekretariat.p021@wroclawskaedukacja.pl 

11.  Przedszkole nr 22 sekretariat.p022@wroclawskaedukacja.pl 

12.  Przedszkole nr 23 sekretariat.p023@wroclawskaedukacja.pl 

13.  Przedszkole nr 24 dyrekcja@sp24.nazwa.pl 

14.  Przedszkole nr 25 sekretariat.p025@wroclawskaedukacja.pl 

15.  Przedszkole nr 27 przedszkoleskrzaty@wp.pl 

16.  Przedszkole nr 28 fantazja@przedszkole28.wroc.pl 

17.  Przedszkole nr 29 przedszkole29@edu.um.wroc.pl 

18.  Przedszkole nr 30 bajlandia-p30@wp.pl 

mailto:zespolinterdyscyplinarny.bialawstazka@wp.pl
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19.  Przedszkole nr 31 przedszkole31wroc@wp.pl 

20.  Przedszkole nr 34 sekretariat.p034@wroclawskaedukacja.pl 

21.  Przedszkole nr 35 sekretariat.p035@wroclawskaedukacja.pl 

22.  Przedszkole nr 36 przedszkole36.wroclaw@gmail.com 

23.  Przedszkole nr 41 sekretariat.p041@wroclawskaedukacja.pl 

24.  Przedszkole nr 48 p48wroclaw@onet.eu 

25.  Przedszkole nr 49 sekretariat.p049@wroclawskaedukacja.pl 

26.  Przedszkole nr 5 sekretariat.p005@wroclawskaedukacja.pl 

27.  Przedszkole nr 50 przedszkole50@interia.pl 

28.  Przedszkole nr 51 p-le51@wp.pl 

29.  Przedszkole nr 54 sekretariatp054@wroclawskaedukacja.pl 

30.  Przedszkole nr 6 sekretariat.p006@wroclawskaedukacja.pl 

31.  Przedszkole nr 7 sekretariat.zsp05@wroclawskaedukacja.pl 

32.  Przedszkole nr 9 sekretariat.sp17@op.pl 

33.  Przedszkole nr 10 p10wroc@o2.pl 

34.  Przedszkole nr 13 sekretariat.p013@wroclawskaedukacja.pl 

35.  Przedszkole nr 19 sp47@op.pl 

36.  Przedszkole nr 2 sekretariat.p002@wroclawskaedukacja.pl 

37.  Przedszkole nr 3 przedszkole3wroc@neostrada.pl 

38.  Przedszkole nr 4 przedszkole_nr_4@interia.pl 

39.  Przedszkole nr 8 sp26.wroclaw@wp.pl 

40.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsladek@vp.pl 

41.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@strzegom.pl 

42.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@ops.niemcza.pl 

43.  Ośrodek Pomocy Społecznej opssobotka@poczta.onet.pl 

44.  Ośrodek Pomocy Społecznej biuro@opsgora.com.pl 

45.  Ośrodek Pomocy Społecznej opieka.mirsk@wp.pl 

46.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsstoszowice@poczta.onet.pl 

47.  Ośrodek Pomocy Społecznej opstrzebnica@poczta.onet.pl 

48.  Ośrodek Pomocy Społecznej osrodek@opswalim.pl 

49.  Ośrodek Pomocy Społecznej opswasosz2@wp.pl 

50.  Ośrodek Pomocy Społecznej mopspie@poczta.onet.pl 

51.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsklodzko@vp.pl 

52.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsp@poczta.onet.pl 

53.  Ośrodek Pomocy Społecznej zlotyops@poczta.onet.pl 

54.  Ośrodek Pomocy Społecznej opszmigrod@poczta.onet.pl 

55.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsstron@kki.net.pl 

56.  Ośrodek Pomocy Społecznej opszczytna@poczta.onet.pl 

57.  Ośrodek Pomocy Społecznej mgops@ziebice.pl 

58.  Ośrodek Pomocy Społecznej mops_swerzd@wp.pl 

59.  Ośrodek Pomocy Społecznej opspolan@poczta.onet.pl 

60.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@opsradkow.pl 

61.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsosiecznica@poczta.onet.pl 

mailto:sp26.wroclaw@wp.pl
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62.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@jaworzyna.net 

63.  Ośrodek Pomocy Społecznej mgops@scinawa.pl 

64.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsnruda@poczta.onet.pl 

65.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@przemkow.pl 

66.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsjedlina@go2.pl 

67.  Ośrodek Pomocy Społecznej opswegliniec@poczta.onet.pl 

68.  Ośrodek Pomocy Społecznej mgops@nowogrodziec.pl 

69.  Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@ops.polkowice.pl 

70.  Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@gops.nowaruda.pl 

71.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops_swiebodzice@poczta.wp.pl 

72.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@ops-milicz.pl 

73.  Ośrodek Pomocy Społecznej Gminy ops@ug.dzierzoniow.pl 

74.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsdz@opsdzierzoniow.pl 

75.  Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@ops-bogatynia.pl 

76.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@opsgluszyca.pl 

77.  Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@opschocianow.pl 

78.  Ośrodek Pomocy Społecznej psbyst@poczta.onet.pl 

79.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@um.pieszyce.pl 

80.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@opsboguszow.pl 

81.  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ mops.lub@poczta.fm 

82.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops@opsradkow.pl 

83.  Ośrodek Pomocy Społecznej opsbardo@poczta.onet.pl 

84.  OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ gops@msciwojow.pl 

85.  Ośrodek Pomocy Społecznej gopsradwanice@wp.pl 

86.  Ośrodek Pomocy Społecznej opscieplowody@wp.pl 

87.  Ośrodek Pomocy Społecznej ops_szczawno_zdroj@gazeta.pl 

88.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mops@mops.lubin.pl 

89.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie sekretariat@mopskamiennagora.pl 

90.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie osrodek@mops.swidnica.pl 

91.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie mops.karpacz@neostrada.pl 

92.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mops@jg.home.pl 

93.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopschojnow@poczta.fm 

94.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@mops-jawor.pl 

95.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopsolawa@poczta.onet.pl 

96.  mIEJSKI Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@mopskowary.pl 

97.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@mops.walbrzych.pl 

98.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopslegnica@interia.pl 

99.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat.mops@szklarskaporeba.pl 

100.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ops@pilawagorna.pl 

101.  MIEJSKI Ośrodek Pomocy Społecznej ops@kudowa.pl 

102.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mops@zlotoryja.pl 

103.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopsolesnica@poczta.onet.eu 

104.  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie opsduszniki@poczta.onet.pl 

mailto:ops_szczawno_zdroj@gazeta.pl
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105.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej mopslegnica@interia.pl 

106.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ops@opsbielawa.pl 

107.  Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej sekretariat@mops.jelenia-gora.pl 

108.  MiejskI Ośrodek Pomocy Społecznej mopsluban@op.pl 

109.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opieka.mirsk@wp.pl 

110.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opsbierutow@wp.pl 

111.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgopswlen@poczta.onet.pl 

112.  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gmopsbolkow@o2.pl 

113.  Miejsko Gminny Ośrodek POmoicy Społecznej gops@brzegdolny.pl 

114.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy ops_zarow@um.zarow.pl 

115.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomoc.lubawka@wp.pl 

116.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Rodzinie mops_zaw@poczta.onet.pl 

117.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgopsoborniki@poczta.onet.pl 

118.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgops@glogow-mlp.pl 

119.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opsmlesi@poczta.onet.pl 

120.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej opssycow@poczta.onet.pl 

121.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ops_gryfowsl@poczta.onet.pl 

122.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgopsprochowice@epf.pl 

123.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgopsprusice@poczta.onet.pl 

124.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej gops@umsiechnice.pl 

125.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgops@lwowekslaski.pl 

126.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

opiekamieroszow@poczta.onet.pl 

127.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej twardops@poczta.onet.pl 

128.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej pomocspo@poczta.onet.pl 

129.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej miedzyborz@poczta.onet.pl 

130.  Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

mgops.swierzawa@neostrada.pl 

131.  Miejsko–Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej mgopsjelcz@poczta.onet.pl 

132.  aga.brodala aga.brodala@wp.pl 

133.  agnieszka.janikowska agnieszka.janikowska@edu.um.wroc.pl 

134.  agnieszka.mirska agnieszka.mirska@mops.wroclaw.pl 

135.  alukawska2409 alukawska2409@wroclawskaedukacja.pl 

136.  biuro biuro@fundacja-hobbit.pl 

137.  biuro biuro@fundacjaprom.pl 

138.  curatus curatus@o2.pl 

139.  drst drst@gazeta.pl 

140.  dyrektor dyrektor@gim16.wroc.pl 

141.  dyrektorgimn39 dyrektorgimn39@wp.pl 

142.  ewa.niemiec ewa.niemiec@mops.wroclaw.pl 

143.  franczak.olga franczak.olga@gmail.com 

144.  fundacja fundacja@promykslonca.pl 

145.  fundacja fundacja@naratunek.org 

mailto:mgopsjelcz@poczta.onet.pl


28 
 

146.  gim.3 gim.3@interia.pl 

147.  gim29 gim29@gim29.wroc.pl 

148.  gim4wroc gim4wroc@interia.pl 

149.  gimnazjum15 gimnazjum15@poczta.onet.pl 

150.  Kamila Świtalska kamila.switalska@mops.wroclaw.pl 

151.  Kamuszka_Ex kamuszka@dziwisz.eu 

152.  karolinaklein1 karolinaklein1@gmail.com 

153.  kleczkow kleczkow@osiedle.wroc.pl 

154.  kpajak kpajak@zs12.edu.pl 

155.  lucjamaria lucjamaria@wp.pl 

156.  marcin-szczygiel marcin-szczygiel@o2.pl 

157.  marta.mazepa marta.mazepa@o2.pl 

158.  medrek medrek@lo9.wroc.pl 

159.  miserart miserart@gmail.com 

160.  mos2 mos2@osw-5.wroclaw.pl 

161.  multimedyk.sekretariat multimedyk.sekretariat@gmail.com 

162.  nadodrze1 nadodrze1@op.pl 

163.  natalia.pedagog sp78.wroclaw.pl natalia.pedagog@sp78.wroclaw.pl 

164.  pedagog sp107.home.pl pedagog@sp107.home.pl 

165.  pilczyce pilczyce@osiedle.wroc.pl 

166.  Powaitowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@kamienna-gora.pl 

167.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprzlotoryja@wp.pl 

168.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprjawor@poczta.fm 

169.  Powiatowe Centrum Pomicy Rodzinie pcpr@powiat.zgorzelec.pl 

170.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@pcpr.wroclaw.pl 

171.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@powiatluban.pl 

172.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr_olawa@interia.pl 

173.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@namyslow.pl 

174.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr_polkowice@o2.pl 

175.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@pcpr.swidnica.pl 

176.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@adres.pl 

177.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr.boleslawiec@op.pl 

178.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@powiat-lubin.pl 

179.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprtrzebnica@wp.pl 

180.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr_glogow@op.pl 

181.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprwolow@wp.pl 

182.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprgora@poczta.onet.pl 

183.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr-s@o2.pl 

184.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie sekretariat@pcpr-zabkowiceslaskie.pl 

185.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprmilicz@wp.pl 

186.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcprbielawa@wp.pl 

187.  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie pcpr@powiatlwowecki.pl 

188.  Punkt Interwencji Kryzysowej pik@lwowekslaski.pl 
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189.  rada rada@lesnica.org 

190.  radaosiedlamaslice radaosiedlamaslice@gmail.com 

191.  Sekretariat sekretariat@zs12.edu.pl 

192.  sekretariat sekretariat@zs5.wroclaw.pl 

193.  sekretariat sekretariat@lo14.wroc.pl 

194.  Sekretariat.zpo3 sekretariat.zpo3@wroclawskaedukacja.pl 

195.  sekretariat.zs16 sekretariat.zs16@wroclawskaedukacja.pl 

196.  sekretariat.zs21 sekretariat.zs21@wroclawskaedukacja.pl 

197.  sosw_nr10 sosw_nr10@wp.pl 

198.  spec1 spec1@onet.pl 

199.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia sow@sow.walbrzych.pl 

200.  Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy owiik@wp.pl 

201.  Starostwo Powiatowe powiat@powiat.klodzko.pl 

202.  stop.przemocy stop.przemocy@mops.wroc.pl 

203.  szkola szkola@gimnazjum13.wroc.pl 

204.  Urszula Chomicz u.chomicz.gops@wp.pl 

205.  vlo vlo@lo5.wroc.pl 

206.  wice1 wice1@edu.um.wroc.pl 

207.  Wioletta Mizgała wioletta.mizgala@mops.wroclaw.pl 

208.  Włodarczyk Joanna joanna.wlodarczyk@wroclaw.so.gov.pl 

209.  zespolszkol3 zespolszkol3@interia.pl 

210.  zielonek6 . krol.ilona@gmail.com 

211.  zk_1_wroclaw zk_1_wroclaw@sw.gov.pl 

212.  zk_2_wroclaw zk_2_wroclaw@sw.gov.pl 

213.  zk_olesnica zk_olesnica@sw.gov.pl 

214.  zk_strzelin zk_strzelin@sw.gov.pl 

215.  zk_wolow zk_wolow@sw.gov.pl 

216.  zobu zobu@mops.wroclaw.pl 

217.  ztps1 ztps1@mops.wroclaw.pl 

218.  ztps2 ztps2@mops.wroclaw.pl 

219.  ztps3 ztps3@mops.wroclaw.pl 

220.  ztps4 ztps4@mops.wroclaw.pl 

221.  ztps5 ztps5@mops.wroclaw.pl 

222.  ztps6 ztps6@mops.wroclaw.pl 

223.  ztps7 ztps7@mops.wroclaw.pl 

224.  cpsr cpsr@mops.wroclaw.pl 
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8.1.2. Strona internetowa na portalu społecznościowym Facebook. 

Strona internetowa kampanii „Biała wstążka” prowadzona jest od 2015 r. Administratorami strony są 

Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie oraz Izbaela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7 MOPS Wrocław, która na 

bieżąco aktualizuje stronę. 

Podczas trwania kampanii „Biała wstążka” 2018 na prowadzonej stronie internetowej zamieszczone 

były aktualne opisy wydarzeń kampanii, zdjęcia ilustrujące wydarzenia, prezentowane były materiały 

promocyjne, takie jak ulotki, plakat, broszury. 

Strona internetowa kampanii aktualizowana było o bieżące informacje pojawiające się w mediach na 

temat wydarzenia. Były to teksty zamieszczane w prasie internetowej i na stronach naszych 

partnerów. 

Adres strony internetowej kampanii na poratlu społecznościowym Facebook: @bialawstazkawroclaw 

8.1.3. Przygotowanie wstążeczek. 

W przygotowaniu białych wstążeczek wzięli udział uczniowie trzech szkół podstawowych z terenu 

Nadodrza: SP 58, SP 93, SP 108, dzieci uczęszczające do świetlicy środowiskowej „Źródełko” z siedzibą 

w Leśnicy oraz Kamil Zając, uczeń SP nr 91, syn pracownika socjalnego ZTPS 7, MOPS Wrocław 

P. Beaty Zając. 

Przygotowanie białych wstążeczek poprzedziły rozmowy edukacje z dziećmi poruszające definicję 

i formy przemocy, sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrażających bezpieczeństwu oraz 

sposobach reagowania  na przemoc wobec nas samych oraz innych osób. 

Organizacja spotkań edukacyjnych: 

 Szkoła Podstawowa 93, 16.10.2018r.: organizacja spotkania – Magdalena Kubczak – 

organizator społeczności lokalnej, ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska - lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław. Prelegenci: Piotr Nietreba - lider ds. przemocy ZTPS 7, 

MOPS Wrocław. 

 Szkoła Podstawowa nr 108, 29.10.2018 r.: organizacja spotkania – Katarzyna Nowicka, 

organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Katarzyna Malinowska – pedagog SP 108. Prelegenci:, 

Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Mariusz Antczak – 

dzielnicowy Komisariatu Policji Wrocław Ołbin, Tomasz Sobkowicz - dzielnicowy Komisariatu 

Policji Wrocław Ołbin. 

 Szkoła Podstawowa nr 58, 16.11.2018 r.: organizacja spotkania: Katarzyna Kurek – 

organizator społeczności lokalnej ZTPS 7, MOPS Wrocław, Izabela Pawłowska – lider ds. 

przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Urszula Jasiak – pedagog SP 58. Prelegenci: Izabela 

Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS Wrocław, Piotr Nietreba - lider ds. przemocy 

ZTPS 7, MOPS Wrocław 
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 Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży "Źródełko", 16.11.2018 r.: organizacja 

spotkania: Urszula Karkocha – kierownik świetlicy, Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy 

ZTPS 7, MOPS Wrocław. Prelekcję wygłosiła Urszula Karkocha – kierownik świetlicy. 

8.2. „Przemóc Przemoc” – wydarzenia kampanii „Biała wstążka” 

2018. 

8.2.1.  „Dziecko krzywdzone” - 19.11.2018. 

W dniu 19 listopada 2018r., o godz. 16.30 w Zespole Szkół nr 12 w SP ZOZ ul. Białowieskiej 74a  we 

Wrocławiu - lider ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 2 MOPS Pani 

Małgorzata Mocha przeprowadziła, w ramach IV Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka, 

warsztaty dla rodziców „Dziecko krzywdzone”. 

Organizator i prelegent: Małgorzata Mocha – lider grup roboczych ZTPS 2. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: rodzice uczniów ZS nr 12. 

8.2.2.  ”Jak i kiedy mówić NIE” - 21.11.2018. 

Dnia 21.11.2018 r. ,w przeddzień rozpoczęcia czwartej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy 

Biała Wstążka 2018 – Przemóc Przemoc, w przedszkolu  nr 119  Zielona Łąka,  przy ul. Łódzkiej 23 

liderzy ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 5 MOPS we Wrocławiu 

Panie Ewa Fabiszewska, Irina Szemczuk-Kluska, Karolina Idziak przeprowadziły zajęcia dla 4 grup 

przedszkolaków w wieku od do 5 lat.  Zajęcia edukacyjne pod nazwą : ”Jak i kiedy mówić NIE”  miały 

na celu edukację przedszkolaków, co robić w sytuacjach zagrażających ich bezpieczeństwu i jak 

stawiać granice. Pretekstem do rozmowy z dzieciakami był film edukacyjny dostępny na stronach 

Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę pod tytułem „Gadki”. 

Organizatorzy wydarzenia: Ewa Fabiszewska, Irina Szemczuk-Kluska – liderzy grup roboczych ZTPS 5, 

przedszkole 119.  

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: dzieci w wieku przedszkolnym  
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8.2.3. „Więzi, które chronią. Bezpieczeństwo i zmiana.” - 22.11.2018 

i 23.11.2018. 

Biała wstążka na konferencji Więzi, które chronią. Bezpieczeństwo i zmiana. Konferencja, która 

odbyła się w dn. 22.11 i 23.11.2018 stała się pretekstem to zainaugurowania tegorocznej, IV 

Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy Biała Wstążka – PRZEMÓC PRZEMOC.  

Celem konferencji było pogłębianie, weryfikowanie i systematyzowanie wiedzy na temat uzależnień 

i przemocy, a także stworzenie forum dyskusyjnego dotyczącego tych zagadnień. W trakcie 

konferencji zaplanowano wykłady, dyskusje oraz specjalistyczne warsztaty psychologiczne 

umożliwiające  wymianę doświadczeń wszystkich uczestników konferencji. 1 

Konferencja realizowana była w ramach projektu: „Kampania edukacyjno-informacyjna WIĘZI, KTÓRE 

CHRONIĄ – Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego z Programu Osłonowego 

Ministerstwa Pracy Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

Organizatorzy wydarzenia: Dolnośląska Szkoła Wyższa, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Wrocławskie Centrum Zdrowia, Stowarzyszenie Psychoedukacji i Terapii „Evolutio”. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: Konferencja adresowana była do pracowników naukowych:  

pedagogów, psychologów, socjologów, antropologów, oraz  do praktyków: terapeutów, nauczycieli, 

pracowników socjalnych, kuratorów, prawników, policjantów, lekarzy, osób pracujących z osobami 

uzależnionymi, a także do wszystkich zainteresowanych, którzy chcą wzbogacić swoją wiedzę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 http://www.dsw.edu.pl/aktualnosci/aktualnosc/news/juz-22-23-listopada-zapraszamy-na-iv-

interdyscyplinarna-konferencje-naukowa-wiezi-ktore-chro/ 



33 
 

8.2.4. „Event Białej Wstążki” – Rynek – 25.11.2018. 

Tradycji stało się zadość ponieważ tradycyjnie już 25.11 rozdawaliśmy na Rynku białe wstążeczki, 

ulotki i informatory. W przedświątecznej atmosferze Jarmarku Bożonarodzeniowego wrocławianie 

znaleźli chwilę, by porozmawiać z nami o przeciwdziałaniu przemocy, a także wyrazić swój sprzeciw 

przeciwko przemocy poprzez wpięcie w klapę białej wstążeczki. Pogoda była dla nas niezwykle 

łaskawa, a dzięki temu Rynek tętnił życiem, co zaowocowało ogromną ilością osób, które przyłączyły 

się do wrocławskiej Białej wstążki. 

 Tym samym udowodniliśmy, że razem możemy PRZEMÓC PRZEMOC! 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Małgorzata 

Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego; Sławomir Fluder – Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; Ewa Śliwińska - Zespół 

Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, społeczność lokalna. 

8.2.5. „Przemoc w rodzinie – bariera do pokonania” - 26.11.2018. 

26.11.2018 r. w godz. 10.00 – 13.00, w Cafe RÓWNIK odbyło się seminarium poruszające temat 

przemocy wobec osób z niepełnosprawnością.  Zaproszeni goście zostali przywitani przez Panią 

profesor Małgorzatę Młynarską oraz zastępcę kierownika Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 

MOPS Panią Wiolettę Bodnar, która też podsumowała seminarium i dziękując za udział pożegnała 

przybyłych uczestników seminarium. Podczas spotkania swoje prelekcje wygłosili: 

Profesor Małgorzata Młynarska, prezes Stowarzyszenia Twórców i Zwolenników Psychostymulacji, 

która przybliżyła nam historię i ideę powstania Cafe RÓWNIK, a ta liczy sobie ponad 20 lat pracy 

całego zespołu terapeutycznego  - Cafe RÓWNIK to wynik wieloletniej terapii osób 

z niepełnosprawnością, które dzisiaj stanowią personel klubo –kawiarni znajdującej się przy 

ul. Jedności Narodowej 47 we Wrocławiu. 

Piotr Nietreba,  lider ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS, 

który omówił tematykę związaną z przemocą w rodzinie wobec osób z niepełnosprawnością, poruszył 

czynniki ryzyka, a także kompetencji i umiejętności osób pracujących na rzecz przerwania 

i przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością. 

Ewa Śliwińska, członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

opowiedziała o genezie powstania Zespołu, zasad jego powoływania, zakresu zadań, które mają w 

obowiązku realizować jego członkowie, omówiła także procedury postępowania w sytuacjach, kiedy 

zostanie wszczęta procedura Niebieskie Karty, przybliżyła wrocławskie statystyki dotyczące przemocy 

w rodzinie  z uwzględniłem udziału osób z niepełnosprawnością w prowadzonych przez Zespół 

sprawach. 

Małgorzata Osipczuk, prezes Stowarzyszenia INTRO, przybliżyła zebranym zasady działalności 

stowarzyszenia, omówiła formy udzielanej przez stowarzyszenie pomocy osobom doświadczającym 
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przestępstwa, w tym przemocy w rodzinie, zreferowała zasady obowiązujące przy ubieganiu się 

o pomoc stowarzyszenia. 

Kamila Kołakowska, zastępca kierownika Działu Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, MOPS 

przedstawiła dostępną ofertę pomocy kierowaną do osób z niepełnosprawnością, wyjaśniła zasady 

ubiegania się o tę pomoc, opowiedziała o działaniach mających na celu poprawę funkcjonowania 

osób z niepełnosprawnością, możliwościach ich aktywizacji. 

Dagmara Kielan, wychowawca w  Zakładzie  Karnym nr 1 we Wrocławiu poruszyła temat programów 

korekcyjno – edukacyjnych realizowanych przez osoby stosujące przemoc  podczas odbywania kary 

pozbawienia wolności, przybliżyła inne programy realizowane przez Służbę Więzienną w celu 

resocjalizacji osób skazanych za przemoc, w tym przemoc w rodzinie, zreferowała współpracę 

z liderami ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS w zakresie 

współrealizacji programu adresowanego do skaznych z art. 207 k.k. 

Eugenia Barabola ze stowarzyszenia  na Rzecz Promocji Zdrowia Curatus przybliżyła czynniki 

wpływające na zachowania osób stosujących przemoc, a także osób doświadczających przemocy, 

omówiła cel spotkań grupowych realizowanych przez Curatus, adresowanych do osób 

z doświadczeniami przeżyć związanych z występowaniu w ich życiu przemocy. 

Izabela Pawłowska, lider ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 

MOPS, której w zadaniu przypadł udział w koordynacji i organizacji wszystkich edycji wrocławskiej 

kampanii przeciwko przemocy Biała wstążka omówiła przebieg kampanii w okresie od 2015 – 2017r. 

z uwzględnieniem tegorocznej Białej wstążki. 

Wszystkie poruszone podczas seminarium tematy i omówione działania przyczyniają się do 

przeciwdziałania przemocy wobec osób z niepełnosprawnością, a to z tego powodu, że wszelka 

aktywizacja społeczna, nabywanie nowych umiejętności i rozwijanie tych posiadanych, dają osobom 

z niepełnosprawnością możliwość dowiedzenia się co to jest przemoc, jak na nią reagować, w jaki 

sposób zgłosić, że do przemocy dochodzi. 

Spotkanie przebiegło w miłej równikowej atmosferze przy pysznej kawie i wypiekach własnych Cafe 

Równik. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider ds. przemocy ZTPS 7, MOPS; Daria Przygodzka 

– Cafe Równik. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, społeczność lokalna, uczestnicy 

programu terapeutycznego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. 
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8.2.6. „Biała wstążka w Szkole Podstawowej 91” - 26.11.2018. 

W dn. 26.11.2018, z inicjatywy ucznia SP 91 Kamila Zająca, który z dużym zaangażowaniem wspiera 

kampanię Białej Wstążki jako wolontariusz, w szkole, w której się uczy nasz ambasador odbyły się 

spotkania edukacyjne dotyczące tematu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Spotkania zostały 

zorganizowane przez pracowników socjalnych i liderów ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu 

Terenowej Pracy Socjalnej nr 3 MOPS przy współpracy z kadrą dydaktyczną Szkoły Podstawowej nr 

91. Prelekcje w trzech klasach wymienionej szkoły przeprowadzili liderzy ds. przeciwdziałania 

przemocy z Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 1 MOPS. Cieszy fakt, że dzieci angażują się 

w przeciwdziałanie przemocy i z chęcią zwiększają swoją wiedzę z tego zakresu. To daje nadzieję na 

to, że nasze społeczeństwo w przyszłości będzie bardziej wrażliwe i wyczulone na  przypadki 

przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Ewa Zyków, Miłka Iwańska – ZTPS 3, Adam Ambroży, Janusz Kucab – ZTPS 

1, Izabela Pawłowska, Beata Zając – ZTPS 7 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: uczniowie i kadra dydaktyczna SP 91. 

8.2.7. „Przemóc Przemoc – razem łatwiej” - 27.11.2018 

W ramach kampanii Biała Wstążka – PRZEMÓC PRZEMOC,  liderzy grup roboczych Zespołu ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3 we Wrocławiu , zorganizowali spotkanie edukacyjne 

dla mieszkańców Centrum Wsparcia przy ul. Lelewela 23 i Prosta 46. 

Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Przygotowana prezentacja, 

rozmowy i dyskusje w znacznym stopniu przybliżyły zaproszonym gościom tematykę przemocy oraz 

ukazała możliwości radzenia sobie w wielu problemach życia codziennego. Z uwagi na duże 

zainteresowanie, liderzy przewidują ponowny cykl spotkań w roku 2019 w ww miejscach oraz innych 

placówkach pomocowych na terenie m. Wrocław. 

Organizatorzy wydarzenia: Barbara Mańturz, Agnieszka Strzecha – liderzy grup roboczych ZOBU. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: mieszkańcy placówki interwencyjnej 
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8.2.8. „Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce” - 27.11.2018. 

W ramach wydarzeń kampanii odbyło się spotkanie edukacyjno-szkolniowe pod tytułem „Procedura 

Niebieskie Karty w praktyce” w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Weigla. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy 

medyczni. Na spotkaniu poruszono tematy związane z zakładaniem procedury „Niebieskie Karty” oraz 

przybliżono wiedzę na temat mechanizmów przemocowych w rodzinie. Spotkanie poprowadzili 

Liderzy Grup Roboczych ZTPS 4 Pani Magdalena Nowacka, Bożena Janiszewska  oraz Pani Komisarz 

Ewlina Rosa, zorganizowane  zostało  ono we współpracy z Panią Aleksandrą Kiersz pracownikiem 

socjalnym szpitala. 

Uczestnicy szkolenia z zaciekawieniem uczestniczyli w szkoleniu. Zadawali wiele pytań dzięki, którym 

udało się rozwiać wątpliwości, które do tej pory towarzyszył przedstawicielom służby zdrowia przy 

zakładaniu procedury „Niebieskie Karty” 

Organizatorzy wydarzenia: Bożena Janiszewska – lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Magdalena 

Nowacka - lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Ewelina Rosa – Komenda Miejska Policji. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: pracownicy medyczni szpitala. 

8.2.9.  „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?” - 28.11.2018. 

W ramach czwartej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” odbyła się druga 

edycja projektu socjalnego „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?”, realizowanego przez Zespół 

Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS i Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu w ramach programu 

„Niebieska Karta i co dalej?”. 

Celem głównym projektu socjalnego  jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat 

skutków i kosztów społecznych stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwości podjęcia działań 

terapeutycznych adresowanych do osób stosujących przemoc po dobyciu kary pozbawienia wolności. 

Cel ten może zostać osiągnięty poprzez podniesienie wiedzy uczestników na temat przyczyn, definicji, 

form i cyklów przemocy w rodzinie, podniesienie wiedzy na temat procedury „Niebieska Karta” oraz 

poznanie aspektów prawnych związanych z odpowiedzialnością karną grożącą za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, a także podniesienie świadomości uczestników w obszarze 

konieczności podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych, by w przyszłości nie stosować 

przemocy w rodzinie. Podczas pierwszego spotkania, z trzech zaplanowanych,  poruszono temat 

„Jestem sprawcą przemocy, jak to zmienić?”. Było to spotkanie poruszające psychologiczne 

uwarunkowania stosowania przemocy, a także możliwe sposoby zmiany zachowań agresywnych, 

które omówiła Benita Dobrzańska, psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej działającego przy 

Nadodrzańskim Centrum Wsparcia MOPS oraz Piotr Nietreba, lider ds. przeciwdziałania przemocy 

ZTPS 7 MOPS 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska, pitr Nietreba – liderzy grup roboczych ZTPS 7; 

Dagmra Kielan – wychowawca w Zakładzie Karnym nr 1. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: osadzeni w ZK w związku z wyrokiem za przestępstwo z art. 207 

k.k., tj. znęcanie się nad rodziną.  
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8.2.10. „Przemoc w rodzinie - mechanizm odbierający moc. Jak 

wspierać i motywować osoby doświadczające przemocy” - 

28.11.2018. 

„Przemoc w rodzinie - mechanizm odbierający moc. Jak wspierać i motywować osoby doświadczające 

przemocy” to tytuł spotkania edukacyjnego adresowanego do Policjantów z Wydziałów 

Dochodzeniowo –Śledczych.  

Spotkanie prowadziły Benita Dobrzańska – psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej prowadzonego 

w ramach struktury MOPS przy Nadodrzańskim Centrum Wsparcia oraz Izabela Pawłowska – lider ds. 

przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS.  Podczas spotkania 

prowadzące wspólnie z uczestnikami omówiły mechanizmy zachowań osób doświadczających 

przemocy, uwarunkowania determinujące zachowania osób stosujących przemoc, sposoby 

komunikowania się z osobami doznającymi przemocy, roli Policjanta w postępowaniach 

prowadzonych z udziałem osób, wobec których stosowana jest przemoc, a także zasady 

uruchamiania procedury „Niebieskie Karty”. Uczestnicy byli zainteresowani tematem, czego 

dowodem jest fakt, iż spotkanie wykroczyło poza wyznaczone na nie ramy czasowe. Uczestnicy 

i prowadzący uznali, że istnieje potrzeba cyklicznego organizowania tego rodzaju spotkań, co 

z pewnością zostanie wprowadzone w życie. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Benita Dobrzańska – 

psycholog Ośrodka Interwencji Kryzysowej przy NCWS, Ewelina Rosa – Komenda Miejska Policji. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: Wydziałów Dochodzeniowo –Śledczych. 

8.2.11. „Nie wracać się? Świadkowie wobec przemocy” - 

28.11.2018. 

Seminarium: Nie wtrącać się? Świadkowie wobec przemocy, które odbyło się w dn. 28.11.2018 r. 

z inicjatywy KNPW UWr w ramach czwartej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała 

Wstążka” poruszało niezwykle istotny aspekt w zakresie przeciwdziałania przemocy ponieważ 

dotyczyło reagowania świadków przemocy. Uczestnicy spotkania mogli poznać różne aspekty istoty 

reagowania na przemoc. Po prelekcjach uczestnicy seminarium dyskutowali o tym, co robić, by 

reagować skutecznie, a także poszukiwali odpowiedzi na temat tego, jak dostępne regulacje prawne 

mogą przyczynić się do skutecznej reakcji na przemoc, również instytucji działających w obszarze 

przeciwdziałania przemocy. Dyskusja była prowadzona w oparciu o wcześniej wygłoszone prelekcje 

przez: 

Dorotę Mołodyńską-Küntzel, wykładowczynię Intercultural Communication na Uniwersytecie 

Wrocławskim, trenerkę w zakresie edukacji o prawach człowieka i antydyskryminacji. Od 2007 roku 

organizatorki Żywej Biblioteki Wrocław - projektu poświęconego ochronie praw mniejszości 

i dialogowi społecznemu. 

Joannę Poprawę - starszą kuratorkę w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej. Certyfikowaną 

Specjalistkę do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie rekomendowaną przez PARPA, 

socjoterapeutkę. Specjalistkę w zakresie pomocy ofiarom przemocy w rodzinie rekomendowaną 
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przez Instytut Psychologii Zdrowia i Ogólnopolskie Pogotowie dla ofiar przemocy w rodzinie 

Niebieska Linia. 

Izabelę Pawłowską -  specjalistkę pracy socjalnej, liderkę ds. przeciwdziałania przemocy, członka 

Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 

Małgorzatę Makarczuk - Kłos - terapeutkę, psycholożkę, Przewodniczącą Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie we Wrocławiu. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Karolina Kocemba – 

Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, studenci, społeczność lokalna. 

8.2.12. „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?” - 29.11.2018. 

W ramach czwartej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” odbyła się druga 

edycja projektu socjalnego „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?”, realizowanego przez Zespół 

Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS i Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu w ramach programu 

„Niebieska Karta i co dalej?”. 

Celem głównym projektu socjalnego  jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat 

skutków i kosztów społecznych stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwości podjęcia działań 

terapeutycznych adresowanych do osób stosujących przemoc po dobyciu kary pozbawienia wolności. 

Cel ten może zostać osiągnięty poprzez podniesienie wiedzy uczestników na temat przyczyn, definicji, 

form i cyklów przemocy w rodzinie, podniesienie wiedzy na temat procedury „Niebieska Karta” oraz 

poznanie aspektów prawnych związanych z odpowiedzialnością karną grożącą za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, a także podniesienie świadomości uczestników w obszarze 

konieczności podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych, by w przyszłości nie stosować 

przemocy w rodzinie.  

Podczas drugiego spotkania, z trzech zaplanowanych,  poruszono temat „Niebieska Karta – jako 

dowód potwierdzający stosowanie przemocy w rodzinie w postępowaniu karnym” – spotkanie 

poprowadziła Patrycja Pysno, kurator, kierownik  II Zespołu  Kuratorskiej Służby Sądowej do 

Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym Wrocław Śródmieście, członek 

FRONTIS, a towarzyszył jej lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7, Piotr Nietreba. Osadzeni 

podczas tego spotkania dowiedzieli się w jaki sposób Niebieska Karta może być dowodem 

w sprawach karnych o stosowanie przemocy w rodzinie, co oznaczają zapisy w wyrokach sądów 

dotyczące np. zakazu zbliżania się do osoby pokrzywdzonej, co osoba skazana za stosowanie 

przemocy w rodzinie może zrobić po wyjściu z Zakładu Karnego, by w przyszłości nie dochodziło do 

stosowania przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska, pitr Nietreba – liderzy grup roboczych ZTPS 7; 

Dagmra Kielan – wychowawca w Zakładzie Karnym nr 1. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: osadzeni w ZK w związku z wyrokiem za przestępstwo z art. 207 

k.k., tj. znęcanie się nad rodziną. 
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8.2.13.  „ABCD Niebieskich Kart” - 29.11.2018. 

W dn. 29.11.2018 r. w Sali Klubu pod Kolumnami odbyło się spotkanie edukacyjne „ABCD Niebieskich 

Kart” dedykowane Policjantom biorącym udział w interwencjach, dzielnicowym oraz dyżurnym. 

Podczas spotkania, które prowadziły Ewelina Rosa z Komendy Miejskiej Policji i członek Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Izabela Pawłowska, lider ds. przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej 

Pracy Socjalnej 7 MOPS, członek Zespołu Interdyscyplinarnego omówiono zasady i przesłanki do 

wszczęcia procedury „Niebieskie Karty”, istoty sporządzanej dokumentacji w prowadzonych 

procedurach, a także roli Policjanta podejmującego interwencję w rodzinie dotkniętej problemem 

przemocy. Na wszystkie te tematy toczyła się żywa dyskusja, padały pytania, pojawiały się 

wątpliwości i dylematy, które prowadzące próbowały rozwiać. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Ewelina Rosa – 

Komenda Miejska Policji. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  Służby Patrolowo - Interwencyjne Policji 

8.2.14. „Przemoc wobec dzieci - jak rozpoznać i reagować” - 

29.11.2018. 

W ramach kampanii „Przemóc Przemoc” w dn. 29.11.2018 odbyło się seminarium zorganizowane 

przy współpracy z KNPC UWr WPAE poruszające trudny temat przemocy wobec dzieci. Prelegentki 

przybliżyły uczestnikom czynniki sprzyjające występowaniu przemocy wobec dzieci, omówiły 

symptomy, które mogą świadczyć, że dziecko doświadcza przemocy, wymieniły skutki przemocy jakie 

ponosi dziecko krzywdzone. Zarysowano również temat procedury „Niebieskie Karty” z udziałem 

dziecka doświadczającego przemocy. Podkreślono wyraźnie, że dziecko – świadek powinno być 

również postrzegane jako osoba doświadczająca przemocy.  

Prelegentkami były: 

dr Anna Mitręga - pedagożka, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego; 

Katarzyna Hefko – psycholożka; 

Małgorzata Makarczuk - Kłos - terapeutka, psycholożka, Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

Joanna Poprawa - kuratorka ds. nieletnich (Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu), 

specjalistka ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie; 

Izabela Pawłowska - MOPS- specjalistka pracy socjanej, liderka ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7,  

członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie; 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Karolina Kocemba – 

Koło Naukowe Praw Człowieka Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: przedstawiciele instytucji, studenci, społeczność lokalna. 
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8.2.15. „Event Białej Wstążki w Leśnicy” - 30.11.2018. 

Mimo mroźnego wiatru, 30.11.2018 roku dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 51 we Wrocławiu przyszły 

w okolice pętli w Leśnicy z własnoręcznie wykonanymi plakatami dotyczącymi przemocy w rodzinie. 

Zauważyły, że przemoc to zarówno popychanie, jak i obrażanie; że trzeba reagować i przede 

wszystkim kochać i szanować ludzi. Przy wsparciu pracowników socjalnych z Zespołu Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 2 we Wrocławiu, dzielnicowych z Komisariatu Policji w Leśnicy, Strażników Miejskich 

i przedstawicieli Partnerstwa dla Leśnicy wręczały przechodzącym mieszkańcom Wrocławia białe 

wstążki, które symbolizują solidarność z osobami doświadczającymi przemocy i deklarację 

powstrzymywania się od wszelkich form przemocy 

Organizatorzy wydarzenia: Daniel Zaręba – lider grup roboczych ZTPS 2; Małgorzata Mocha – lider 

grup roboczych ZTPS 2; Magdalena Lejkam Zastępca Kierownika ZTPS 2. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia:  społeczność lokalna. 

8.2.16. „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?” - 30.11.2018. 

W ramach czwartej Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała wstążka” odbyła się druga 

edycja projektu socjalnego „Jestem sprawcą przemocy – jak to zmienić?”, realizowanego przez Zespół 

Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS i Zakład Karny nr 1 we Wrocławiu w ramach programu 

„Niebieska Karta i co dalej?”. 

Celem głównym projektu socjalnego  jest podniesienie poziomu wiedzy uczestników na temat 

skutków i kosztów społecznych stosowania przemocy w rodzinie oraz możliwości podjęcia działań 

terapeutycznych adresowanych do osób stosujących przemoc po dobyciu kary pozbawienia wolności. 

Cel ten może zostać osiągnięty poprzez podniesienie wiedzy uczestników na temat przyczyn, definicji, 

form i cyklów przemocy w rodzinie, podniesienie wiedzy na temat procedury „Niebieska Karta” oraz 

poznanie aspektów prawnych związanych z odpowiedzialnością karną grożącą za przestępstwo 

stosowania przemocy w rodzinie, a także podniesienie świadomości uczestników w obszarze 

konieczności podjęcia działań profilaktycznych i terapeutycznych, by w przyszłości nie stosować 

przemocy w rodzinie.  

Podczas ostatniego spotkania, z trzech zaplanowanych,  poruszono temat „Przemoc w rodzinie – gdy 

dom przestaje być bezpieczną przystanią” prowadzone przez Izabelę Pawłowską i Piotra Nietrebę – 

liderów ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7 MOPS, miało za cel uświadomienie uczestnikom tego, 

w jaki sposób przemoc zaburza poczucie bezpieczeństwa rodziny, jak w destrukcyjny sposób wpływa 

na funkcjonowanie jej członków, również na osobę stosującą przemoc. Omówiono zagadnienie 

kosztów ponoszonych przez członków rodziny doświadczających przemocy, przede wszystkim przez 

dzieci wychowujące się w rodzinach uwikłanych w przemoc. 

Spotkania budziły wiele emocji u uczestników, prowokowały do dyskusji i zachęcały do refleksji. Fakt, 

że jesteśmy zaproszeni przez Zakład Karny do kontynuacji spotkań jest dowodem na to, że każda 

forma oddziaływania na osoby stosujące przemoc jest potrzebna – bo praca ze sprawcą jest kluczem 

do jak najbardziej skutecznego przeciwdziałania przemocy. 
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Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska, pitr Nietreba – liderzy grup roboczych ZTPS 7; 

Dagmra Kielan – wychowawca w Zakładzie Karnym nr 1. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: osadzeni w ZK w związku z wyrokiem za przestępstwo z art. 207 

k.k., tj. znęcanie się nad rodziną. 

8.2.17. „Mecz przyjaźni WKS Śląsk Wrocław – Lechia Gdańsk” - 

30.11.2018. 

30.11.2018 podczas meczu z Lechią Gdańsk , WKS Śląsk Wrocław kolejny raz dołączył do grona 

wspierających kampanię „Biała Wstążka”, której celem jest przeciwdziałanie przemocy. Podczas 

piątkowego meczu z Lechią Gdańsk piłkarze Śląska wybiegli na murawę z przypiętymi białymi 

wstążeczkami symbolizującymi akcję. Na telebimach wyświetlane było hasło „Przemóc Przemoc”, 

a spiker informował o celach i harmonogramie Białej Wstążki 2018. Byliśmy na meczu i kibicowaliśmy 

drużynie oraz naszej akcji. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska, lider grup roboczych ZTPS 7; Marcin Prochera – 

marketing i promocja WKS Śląsk Wrocław. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: społeczność lokalna 

8.2.18. „Dziecko w procedurze Niebieskie Karty” - 03.12.2018. 

Spotkanie edukacyjne dedykowane przedstawicielom oświaty z placówek działających na terenie 

ZTPS 3 podczas, którego poruszono temat przemocy wobec dzieci, rozpoznawania zachowań 

mogących świadczyć o tym, że dziecko doświadcza przemocy, reagowania w sytuacji podejrzenia, że 

dziecko jest krzywdzone. Omówiono zasady wszczęcia procedury :Niebieskie Karty”, wypracowywano 

dobre praktyki w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec dzieci. 

Organizatorzy wydarzenia: Judyta Wojtasik, Ewa Zyków, Martyna Malik – ZTPS 3, liderzy GR.  

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: pedagodzy szkolni. 

8.2.19. „Przemóc Przemoc – razem łatwiej” - 03.12.2018. 

W ramach kampanii Biała Wstążka – PRZEMÓC PRZEMOC,  liderzy grup roboczych Zespołu ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3 we Wrocławiu , zorganizowali spotkanie edukacyjne 

dla mieszkańców Misji Dworcowej przy ul. Pomorskiej 16 b. Tematem spotkania było 

przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Przygotowana prezentacja, rozmowy i dyskusje w znacznym 

stopniu przybliżyły zaproszonym gościom tematykę przemocy oraz ukazała możliwości radzenia sobie 

w wielu problemach życia codziennego.  

Organizatorzy wydarzenia: Barbara Mańturz, Agnieszka Strzecha – liderzy grup roboczych ZOBU. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: mieszkańcy placówki interwencyjnej 
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8.2.20. „Procedura „Niebieskie Karty” w praktyce” - 04.12.2018. 

W ramach wydarzeń kampanii odbyło się spotkanie edukacyjno-szkolniowe pod tytułem „Procedura 

Niebieskie Karty w praktyce” w Wojskowym Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu przy ul. Weigla. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele służby zdrowia w tym lekarze, pielęgniarki, ratownicy 

medyczni. Na spotkaniu poruszono tematy związane z zakładaniem procedury „Niebieskie Karty” oraz 

przybliżono wiedzę na temat mechanizmów przemocowych w rodzinie. Spotkanie poprowadzili 

Liderzy Grup Roboczych ZTPS 4 Pani Magdalena Nowacka, Bożena Janiszewska  oraz Pani Komisarz 

Ewlina Rosa, zorganizowane  zostało  ono we współpracy z Panią Aleksandrą Kiersz pracownikiem 

socjalnym szpitala. 

Uczestnicy szkolenia z zaciekawieniem uczestniczyli w szkoleniu. Zadawali wiele pytań dzięki, którym 

udało się rozwiać wątpliwości, które do tej pory towarzyszył przedstawicielom służby zdrowia przy 

zakładaniu procedury „Niebieskie Karty” 

Organizatorzy wydarzenia: Bożena Janiszewska – lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Magdalena 

Nowacka - lider ds. przemocy ZTPS 4, MOPS; Ewelina Rosa – Komenda Miejska Policji. 

Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: pracownicy medyczni szpitala. 

8.2.21. „Przemóc Przemoc – razem łatwiej” - 05.12.2018. 

W ramach kampanii Biała Wstążka – PRZEMÓC PRZEMOC,  liderzy grup roboczych Zespołu ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3 we Wrocławiu , zorganizowali spotkanie edukacyjne 

dla mieszkańców Ośrodka Wsparcia przy ul. Reymonta 8. 

Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Przygotowana prezentacja, 

rozmowy i dyskusje w znacznym stopniu przybliżyły zaproszonym gościom tematykę przemocy oraz 

ukazała możliwości radzenia sobie w wielu problemach życia codziennego.  

Z uwagi na duże zainteresowanie, liderzy przewidują ponowny cykl spotkań w roku 2019 w ww 

miejscach oraz innych placówkach pomocowych na terenie m. Wrocław. 

Organizatorzy wydarzenia: Barbara Mańturz, Agnieszka Strzecha – liderzy grup roboczych ZOBU. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: mieszkańcy placówki interwencyjnej 
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8.2.22. „Jak się dobrze komunikować? – elementy metody 

Porozumiewania się bez przemocy M.B. Rosenberga”. - 

06.12.2018. 

W dn. 06.12.2018 r. w Nadodrzańskim Centrum Wsparcia odbył się warsztat „Jak się dobrze 

komunikować? – elementy metody porozumiewania się bez przemocy M.B. Rosenberga”, który 

poprowadziła Pani  Mariola Stadler – Białek  pedagog, trener warsztatu psychologicznego z Centrum 

Pracy Socjalnej i Rodziny MOPS. Podczas wykładu były poruszane następujące zagadnienia: 

Czym jest dobra komunikacja wg. M.B. Rosenberga. 

Czym jest ocenianie? Czym różni się opinia od oceny? Jak ustrzec się oceniania? 

Praca na elementach modelu PBP : spostrzeżenia, uczucia, potrzeby, prośby. 

Poruszany temat jest niezwykle istotny w przeciwdziałaniu przemocy.  

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Mariola Stadler – Białek  

pedagog CPSR. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: społeczność lokalna. 

8.2.23. „Interwencja kryzysowa w szkole” - 06.12.2018. 

W dn. 06.12.2018 r. odbył się warsztat „Interwencja kryzysowa w szkole”. W wydarzeniu uczestniczyli 

pedagodzy nadodrzańskich szkół. Celem warsztatu przygotowanego i prowadzonego przez Wiesława 

Mielcarskiego - psychologa szkolnego, interwenta w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

Nadodrzańskiego Centrum Wsparcia, było przybliżenie i przećwiczenie dobrych praktyk z obszaru 

interwencji kryzysowej w kontekście sytuacji najczęściej spotykanych w placówkach oświatowych 

dotyczących m.in. problemów rozwojowych, przemocy rówieśniczej i przemocy w rodzinie, trudności 

adaptacyjnych, zaburzeń zachowania. Uczestnicy zgodnie stwierdzili, że tego rodzaju są potrzebne 

i zadeklarowali chęć kontynuacji spotkań poruszających sposoby radzenia sobie z trudnymi 

sytuacjami, które zdarzają się w każdej szkole. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Wiesław Mielcarski – 

interwent Ośrodka Interwencji Kryzysowej NCWS. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: pedagodzy szkolni. 
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8.2.24. „Stań mocno na własnych nogach” - 08.12.2018. 

W dn. 08.12.2018 r. Centrum Medyczno – Podologiczne PODOLAND otworzyło swoje podwoje 

specjalnie dla IV Wrocławskiej Kampanii Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka”, a specjaliści Centrum 

udzielili osobom w różny sposób uwikłanym w przemoc w rodzinie,  bezpłatnych, specjalistycznych  

konsultacji na temat pielęgnacji stóp i profilaktyki ich chorób.  Konsultowane osoby będą mogły 

skorzystać także z bezpłatnych zabiegów, które mają  za zadanie przywrócenie prawidłowego 

funkcjonowania stóp i ich właściwego wyglądu. Zabiegi te będą profesjonalnie  wykonywane podczas 

szkoleń przeprowadzanych przez Podoland dla przyszłych podologów. Zadbanie o siebie, 

a w szczególności zadbanie o stopy z pewnością jest symbolicznym gestem, który oznacza, że osoby 

uwikłane w przemoc zaczynają stać mocno na własnych nogach, tym samym stając się 

samodzielnymi. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Daniel Abratkiewicz – 

właściciel Centrum Podologiczno – Medycznego PODOLAND. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: osoby doświadczające przemocy. 

8.2.25. „Przemoc w rodzinie jako przedmiot postępowania 

karnego oraz innych procedur prawnych” - 10.12.2018. 

W dn. 10.12.2018, na zakończenie tegorocznej Kampanii odbyło się współorganizowane przez KNPK 

i Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie seminarium poruszające temat 

przemocy w rodzinie jako przedmiotu procesu karnego. Pretekstem do poruszenia powyższego 

tematu była relacjonowana w mediach  historia rodziny, która skończyła się niestety tragicznie. 

Seminarium w związku z tym rozpoczął pokaz reportażu TVN Uwaga! „Jak mam dać syna człowiekowi, 

który trzy razy wchodził z nim na dach”. 

Prelekcje i tematy omówione podczas seminarium: 

mgr Dominika Czerniak, UWr, omówiła temat  postępowania w sprawach o przemoc w rodzinie 

w świetle standardów europejskich, a także zwróciła uwagę na rolę  adwokata w relacji z osobą 

doświadczającą przemocy. 

mgr Małgorzata Makarczuk – Kłos, Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie z perspektywy psychologicznej poszukiwała odpowiedzi na 

pytanie:  dlaczego osoba doświadczająca przemocy chroni osobę stosującą przemoc?  

mgr Izabela Pawłowska, lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7, MOPS, zreferowała krótko 

działania podejmowane w ramach procedury „Niebieskie Karty” z uwzględnieniem wykorzystania 

w nich możliwości prawnych. 

mgr Artur Kowalczyk - doktorant, aplikant sędziowski,  zreferował temat sędziego wobec problemu 

przemocy w rodzinie. 

mgr Magdalena Kudyba – Czwartosz - psycholog, biegły sądowy, przybliżyła uczestnikom istotę opinii 

biegłego w sprawach o przemoc w rodzinie i przemoc seksualną. 
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nadkomisarz Arnold Stanek, Komenda Miejska Policji we Wrocławiu, przybliżył zagadnienie 

postępowania przygotowawczego w sprawach o przemoc w rodzinie w praktyce policyjnej. 

Seminarium było intensywne i poruszało bardzo istotne kwestie związane z zagadnieniem przemocy 

w rodzinie. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Dominika Czerniak – 

Naukowe Koło Praw Człowieka, Uniwersytet Wrocławski. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: osoby doświadczające przemocy. 

8.2.26. „Przemóc Przemoc – razem łatwiej” - 10.12.2018. 

W ramach kampanii Biała Wstążka – PRZEMÓC PRZEMOC,  liderzy grup roboczych Zespołu ds. Osób 

Bezdomnych i Uchodźców przy ul. Zachodniej 3 we Wrocławiu , zorganizowali spotkanie edukacyjne 

dla mieszkańców Ośrodka Wsparcia przy  ul. Chrobrego 34a. 

Tematem spotkania było przeciwdziałanie przemocy w rodzinie.  Przygotowana prezentacja, 

rozmowy i dyskusje w znacznym stopniu przybliżyły zaproszonym gościom tematykę przemocy oraz 

ukazała możliwości radzenia sobie w wielu problemach życia codziennego. Z uwagi na duże 

zainteresowanie, liderzy przewidują ponowny cykl spotkań w roku 2019 w ww miejscach oraz innych 

placówkach pomocowych na terenie m. Wrocław. 

Organizatorzy wydarzenia: Barbara Mańturz, Agnieszka Strzecha – liderzy grup roboczych ZOBU. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: mieszkańcy placówki interwencyjnej 

8.2.27. „Przemóc Przemoc – uczymy się dobrych praktyk” - 

10.12.2018.  

Spotkanie edukacyjne dla uczniów Szkoła Podstawowa nr 7 połączone z wykonaniem przez uczniów 

prac plastycznych poruszających tematykę przemocy w rodzinie. 

Organizatorzy wydarzenia: Danuta Gościniak, Anna Stuczyńska,  Magdalena Białasziewicz – liderzy 

ZTPS 6. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: uczniowie i kadra dydaktyczna SP 7. 
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8.2.28. „II Targi Pracy Socjalnej – Przemóc Przemoc” - 17.12.2018. 

W dniu 17.12.2018 r. w ramach II Targów Pracy Socjalnej, z inicjatywy liderów ds. przeciwdziałania 

przemocy MOPS i  studentów kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu 

Wrocławskiego należących do Akademickiego Koła Naukowego  przy współpracy z Miejskim 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w rodzinie odbyła się konferencja „Przemóc Przemoc”, która była częścią IV Wrocławskiej Kampanii 

Przeciwko Przemocy „Biała Wstążka 2018”.  Nad sprawną organizacją wydarzenia czuwali dr Dariusz 

Szrejder opiekun studentów oraz reprezentant Instytutu Socjologii UWr i Izabela Pawłowska, lider ds. 

przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 MOPS Wrocław. Konferencja 

składała się z dwóch części: wykładowej i warsztatowej. Podczas pierwszej części wydarzenia studenci 

koła naukowego zaprezentowali swoją działalność, opowiedzieli także o powodach, dla których 

studiują tak trudną dziedzinę, jaką jest praca socjalna. Później liderzy ds. przeciwdziałania przemocy 

w rodzinie oraz przedstawiciele Zespołu Interdyscyplinarnego przybliżyli studentom charakter swojej 

pracy, poruszyli tematy z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz realizowania Procedury 

„Niebieskie Karty”.  Po przerwie studenci podzieleni na cztery grupy wzięli udział w warsztatach 

prowadzonych przez liderów ds. przeciwdziałania przemocy, które dotyczyły pracy z osobą 

doświadczającą przemocy, pracy z osobą stosującą przemoc, pracy z dzieckiem doświadczającym 

przemocy oraz pracy i zadań grup roboczych. Targi uświetnili swą obecnością Pani Elżbieta Olber – 

Zastępca Dyrektora MOPS, Pani Małgorzata Makarczuk – Kłos – Przewodnicząca Zespołu 

Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Pan, który otworzył II Targi Parcy 

Socjalnej. Wydarzenie należy uznać za bardzo udane, a dowodem na to jest oczekiwanie uczestników 

na kontynuację tego rodzaju współpracy. Konferencja odbyła się według następującego 

harmonogramu: 

08.00 – 09.00 – zapisy 

09.00 – 09.15 – przywitanie uczestników – Dariusz Szrejder 

09.15 – 09.30 -  prezentacja studentów pracy socjalnej 

09.30 – 09.45 - Przemoc w rodzinie – definicja, formy, cykl, przyczyny przemocy – Martyna Malik – 

lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 3,  MOPS, członek ZI 

09.45 – 10.00 - Skutki przemocy w rodzinie – Izabela Pawłowska – lider ds. przeciwdziałania 

przemocy ZTPS 7,  MOPS, członek ZI; Janusz Kucab – lider przeciwdziałania przemocy ZTPS 1,  MOPS, 

członek ZI 

10.00 – 10.15 - Procedura Niebieskie Karty – podstawy prawne, przesłanki do wszczęcia NK, zasady 

prowadzenia procedury NK – Judyta Wojtasik – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 3,  MOPS, 

członek ZI 

10.15 – 10.30 - Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – powołanie, 

skład, obowiązki i zadania ZI wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie - Ewa 

Śliwińska, sekcja administracyjna ZI, członek ZI 

10.30 – 10.45 - Grupa robocza – zasady powołania, skład, zadania i obowiązki – Małgorzata Mocha – 

lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 2,  MOPS, członek ZI 
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10.45 – 11.00 - Więzi, które chronią – przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – o projekcie – Bożena 

Janiszewska, Magdalena Nowacka – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 4,  MOPS, członek ZI 

11.00 – 11.15 - Biała wstążka – interdyscyplinarnie przeciwdziałamy przemocy w rodzinie – Izabela 

Pawłowska – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7,  MOPS, członek ZI 

11.15 – 11.30 – panel dyskusyjny 

11.30 – 12.00 – przerwa kawowa 

12.00 – 14.00 - warsztaty tematyczne: 

Praca z osobą doświadczającą przemocy w rodzinie – Irina Szemczuk – Kluska, Ewa Fabiszewska – 

liderzy ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 5,  MOPS, członkowie ZI 

Praca z osobą stosującą przemoc – Adam Ambroży  – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 1,  

MOPS, członek ZI, Daniel Zaręba – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 2,  MOPS, członek ZI 

Dziecko w przemocy – Ewa Zyków – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 3,  MOPS, członek ZI , 

Piotr Nietreba – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7,  MOPS, członek ZI 

Jak prowadzić grupę roboczą – Izabela Pawłowska – lider ds. przeciwdziałania przemocy ZTPS 7,  

MOPS, członek ZI,  Janusz Kucab – lider przeciwdziałania przemocy ZTPS 1,  MOPS, członek ZI 

14.00 -  zakończenie II Targów Pracy Socjalnej 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; dr Dariusz Szrejder – 

Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego  

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: studenci kierunku praca socjalna 
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8.2.29. „Nadodrzańskie mikołajki” - 18.12.2018. 

Na wrocławskim Nadodrzu stało się już tradycją, że w okresie świątecznym dzieciaki odwiedzane są 

przez Mikołaja, który wręcza im prezenty i składa najserdeczniejsze życzenia świąteczno – 

noworoczne. W dniu 18.12.2018 r. zgodnie ze wspomnianą tradycją do drzwi nadodrzańskich 

domów, w których mieszkają grzeczne dzieci, ze znamiennym okrzykiem HO!HO!HO! pukał Mikołaj, 

któremu w ciężkiej pracy pomagali dzielnicowi Komisariatu Wrocław Ołbin oraz liderzy ds. 

przeciwdziałania przemocy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7. Magicznymi są chwile,  gdy 

otwierają się drzwi, przed którymi czeka Mikołaj z podarunkami, a radość czekających na niego dzieci 

jest nieoceniona. Zachwyt maluchów, ich zawstydzenie, ogromne emocje malujące się na małych 

twarzyczkach są bezcenne. Wierszyki, opowieści o ulubionych zwierzakach i własnoręcznie wykonane 

serca tworzą magię wspólnie spędzonych chwil. Mikołaj odwiedza dzieciaki w wyniku wspólnej akcji 

mikołajkowej Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 i Rewiru Dzielnicowych Komisariatu Policji 

Wrocław Ołbin. Pracownicy socjalni i dzielnicowi wspólnie organizują zbiórkę zabawek, książek, 

słowników, gier, puzzli, maskotek i słodyczy, wspólnie odwiedzają te najgrzeczniejsze dzieci 

z Nadodrza, wspólnie przygotowują wręczane im paczki. Nadodrzański Mikołaj z uwagi na brak 

śniegu, zamiast saniami, poruszał się radiowozem, a jego pomocnikami były nie elfy lecz dzielnicowi. 

W tym roku ekipa Mikołaja odwiedziła 30 dzieci. Akcja adresowana jest do dzieci z rodzin 

zagrożonych lub dotkniętych problemem przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Piotr Nietreba – lider 

grup roboczych ZTPS 7; Marcin Nowak – kierownik Rewiru Dzielnicowych KP Wrocław Ołbin; Tomasz 

Sobkowicz i Mariusz Antczak – dzielnicowi KP Wrocław Ołbin. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: rodziny zagrożone lub dotknięte problemem przemocy 

8.2.30. „Bezpieczna Jesień – dyżury informacyjne dla seniorów”. 

W dniach 17.10.2018, 22.10.2018 i 30.10.2018 r odbył się cykl spotkań edukacyjnych adresowanych 

do seniorów z rejonu osiedli Nadodrze i Kleczków, a realizowanych w ramach projektu socjalnego 

„Bezpieczna jesień”. Projekt powstał z inicjatywy pracowników socjalnych Zespołu Terenowej Pracy 

Socjalnej nr 7 przy współpracy z Rewirem Dzielnicowych Komisariatu Policji Wrocław Ołbin oraz 

Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Przewodnim zakresem tematycznym projektu 

była przemoc w rodzinie, skierowana wobec osób starszych – jej przyczyny, skutki oraz możliwości 

zapobiegania, współczesne zagrożenia dla osób starszych i samotnych – ich rodzaje i metody unikania 

niebezpieczeństw oraz sposoby radzenia sobie ze skutkami przestępstw, a także zapoznanie  

seniorów z ofertą pomocową MOPS i organizacji pozarządowych.  Każde ze spotkań miało swój temat 

przewodni: 

1. Współczesne zagrożenia dla osób starszych i samotnych – spotkanie poprowadził dzielnicowy 

Komisariatu Policji Wrocław Ołbin Pan Mariusz Antczak oraz specjalista pracy socjalnej ZTPS 7 Pani 

Joanna Mróz. 

2. Przemoc w rodzinie wobec osób starszych – spotkanie poprowadzili liderzy ds. 

przeciwdziałania przemocy ZTPS 7 Izabela Pawłowska i Piotr Nietreba. 
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3. Wsparcie dla seniora – oferta MOPS i organizacji pozarządowych – spotkanie poprowadziły 

specjalista pracy socjalnej Joanna Mróz i organizator społeczności lokalnej Katarzyna Kurek z ZTPS 7. 

Ponadto w każdy czwartek od 08.11.2018 r. do 20.12.2018 r. pracownicy socjalni w ramach 

„Poradnika seniora” w godzinach od 11.00 do 13.00 pełnią w siedzibie ZTPS 7 przy pl. Św. Macieja 

19/20 dyżury informacyjne dedykowane osobom w podeszłym wieku. Dyżury te wpisują się w 

harmonogram kampanii Biała wstążka. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider grup roboczych ZTPS 7; Piotr Nietreba – lider 

grup roboczych ZTPS 7; Joanna Mróz – specjalista pracy socjalnej ZTPS 7; Katarzyna Kurek – 

organizator społeczności lokalnej ZTPS 7. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: seniorzy z osiedli Nadodrze i Kleczków. 

8.2.31. „Spotkania edukacyjne dot. przemocy w rodzinie”. 

Cykl spotkań edukacyjnych dotyczących tematu przemocy adresowanych do uczniów wrocławskich 

szkół prowadzone przez cały 2018 rok przez liderów grup roboczych ZTPS 1 – Adama Ambrożego 

i Janusza Kucaba.  

Prelekcje prowadzone w szkołach mają na celu uwrażliwienie młodzieży na temat przemocy, 

edukację dotyczącą tego w jaki sposób reagować na przemo, gdy się jest jej świadkiem lub, gdy się jej 

doświadcza. Spotkania edukują również jak unikać agresji. Informują o różnych formach przemocy, 

w tym przemocy rówieśniczej i cyberprzemocy. 

 Dzieci angażują się w przeciwdziałanie przemocy i z chęcią zwiększają swoją wiedzę z tego zakresu. 

To daje nadzieję na to, że nasze społeczeństwo w przyszłości będzie bardziej wrażliwe i wyczulone na 

przypadki przemocy. 

Organizatorzy wydarzenia: Adam Ambroży i Janusz Kucab – liderzy grup roboczych ZTPS 1. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: uczniowie wrocławskich szkół. 
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8.2.32. „Ambasadorzy wrocławskiej Białej Wstążki”. 

Galeria zdjęć osób publicznych popierających wrocławską kampanię Biała Wstążka poprzez wyrażenie 

zgody na umieszczenie zdjęcia z wpiętą w klapę białą wstążeczką lub podpisem, której celem jest 

propagowanie idei kampanii wśród społeczności lokalnej.  

Ambasadorzy:   

Pan Grzegorz Miśta – Zastępca Kuratora Okręgowego we Wrocławiu,  

 Pan prof. dr hab. Jan Miodek - dyrektor Instytutu Filologii Polskiej,  

Pan  Marcin Januszkiewicz - polski aktor, wokalista, autor tekstów piosenek i kompozytor,   

Pan Marcin Robak - napastnik piłkarskiej drużyny WKS Śląsk Wrocław,   

Pan Michał Gasz - polski piosenkarz, aktor musicalowy, autor tekstów i kompozytor,   

Pan Piotr Celeban - obrońca  drużyny piłkarskiej WKS Śląsk Wrocław,   

Pan Daniel Abratkiewicz - właściciel Centrum podologiczno-medycznego Podoland,   

Pan Adrian Arkada - wynalazca Metody leczniczej Arkady,   

Pan Jeremy Coombe - konsultant medyczny ds. Metody Arkady,   

Pan Robert Pich - pomocnik  w piłkarskiej drużynie WKS Śląsk Wrocław,   

Pan Wojciech Zomerski  - doktorant w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa Uniwersytetu Wrocławskiego,  

Pan Błażej Michalski - wrocławski aktor serialowy,  

Pan Piotr Lewandowski - uczestnik projektu terapeutycznego Cafe Równik,  

Pani Anna Wyszkoni - polska wokalistka. 

Organizatorzy wydarzenia: Izabela Pawłowska – lider GR ZTPS 7, Karolina Pawłowska – wolontariusz, 

Agnieszka Chamioło – organizator społeczności lokalnej ZTPS 3, Sławomir Fluder – ZI. 

 Uczestnicy/odbiorcy wydarzenia: społeczność lokalna. 

 

 

 

 

 


