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VI Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 2020: 
 
W dniach od 25 listopada 2020 roku do 10 grudnia 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie zrealizował VI Wrocławską Kampanię 
Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”, która odbyła się pod Honorowym 
Patronatem Prezydenta Wrocławia Pana Jacka Sutryka.  

Adresatami kampanii byli:  

 rodziny zagrożone i dotknięte przemocą w rodzinie;  
 świadkowie występowania przemocy; 
 społeczność lokalna; 
 przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.  
Celem kampanii było: 

 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.  
Partnerów VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 
pozyskano poprzez zaproszenie przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie do współpracy instytucji i organizacji działających na rzecz 
przeciwdziałania przemocy, w tym wchodzących w skład Zespołu, a także tych, które 
edukują przyszłą kadrę pracowników obszaru pomocy społecznej i wymiaru 
sprawiedliwości.  

Partnerzy Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie biorący 
udział w realizacji VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”: 

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej; 
 Miasto Wrocław; 
 Komenda Miejska Policji; 
 Sąd Okręgowy; 
 Kurator Okręgowy; 
 Okręgowa Izba Radców Prawnych; 
 Wrocławskie Centrum Zdrowia; 
 Uniwersytet Wrocławski (Instytut Socjologii, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, 

Naukowe Koło Praw Człowieka, Dział ds. Komunikacji, Biuro ds. Promocji); 
 Stowarzyszenie Intro; 
 Stowarzyszenie psychoedukacji i terapii „Evolutio”; 
 Dolnośląskie Stowarzyszenie Kuratorów Sądowych Frontis; 
 Portal kurator.info; 
 Centre for Legal Education and Social Theory. 
VI Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” odbyła się pod 
hasłem: Policz do10. Żyj bez przemocy. Hasło to było skierowanie szczególnie do osób 
prezentujących zachowania przemocowe, krzywdzących osoby im najbliższe. Nakłaniało do 
refleksji i zastanowienia się nad swoim postępowaniem, do zatrzymania się i poszukania 
pomocy. Hasło to miało również za zadanie uwrażliwić społeczność lokalną na to, jak ważna 
jest reakcja i podjęcie działań w przypadku bycia świadkiem przemocy. Wreszcie hasło to 
skierowane do osób doświadczających przemocy miało wskazać w jaki sposób i gdzie 
można otrzymać pomoc i wsparcie w pokonaniu ich trudnej sytuacji życiowej.  
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Plakat VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy "Biała wstążka" 2020 

Rok 2020 to bardzo trudny czas, w jakim przyszło nam żyć, pracować, uczyć się. To rok 
poszukiwania nowych rozwiązań, pokonywania trudności, dostosowywania się do 
dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości dyktowanej przez pandemię SARS-CoV-2. 
SARS-CoV-2 zamknął szkoły, sklepy, restauracje, kina i teatry. Bardziej niż kiedykolwiek 
wcześniej zamknął też przemoc w czterech ścianach naszych domów. Izolacja społeczna 
utrudniła znacznie kontakt z drugim człowiekiem, ograniczyła możliwości w tym, by wyjść 
z domu i w razie potrzeby prosić o pomoc. Osoby doświadczające przemocy często zostały 
pozbawione możliwości zwrócenia się o pomoc w sytuacji zagrożenia. 

Dlatego właśnie w czasie izolacji społecznej spowodowanej epidemią SARS-CoV-2 
wymienione wyżej cele nabrały szczególnego znaczenia w zakresie profilaktyki 
występowania przemocy w rodzinie.  

VI Wrocławska Kampania Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 2020 z uwagi na 
pandemię realizowana była głównie w Internecie i lokalnych mediach, a podejmowane 
inicjatywy były następujące:  

1. Historia Pani Marii – opowieść przemocą pisana.  
Fikcyjna opowieść o losach kobiety doświadczającej przemocy. Przypadek Pani Marii został 
zaprezentowany na stronie Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała 
Wstążka” utworzonej na portalu społecznościowym Facebook. Podczas opowieści 
bohaterka staje przed trudnymi dylematami i wyborami. Historia ta towarzyszy 
wrocławskiej „Białej Wstążce” od 2015 r. Ciesząca się dużym zainteresowaniem, zazwyczaj 
prezentowana w formie przedstawienia, w które zaangażowana była publiczność. To 
właśnie publiczność, poprzez głosowanie pomagała bohaterce, wybrać jej dalszą drogę. 
W roku 2020 z uwagi na panującą epidemię osobiste spotkania z odbiorcami kampanii nie 
były możliwe. Dlatego też historia Pani Marii została przedstawiona przy pomocy grafik 
angażując internautów w dalsze wybory bohaterki. Zaangażowanie internautów w losy Pani 
Marii pozwoliło im poznać dylematy, przed którymi staje osoba doświadczająca przemocy. 
Odbiorcy opowieści angażując się w pomoc bohaterce przekonali się jak bardzo istotna jest 
reakcja świadka przemocy. Przy tej okazji uczestnicy poprzez własne zaangażowanie 
poznali istotę działań i rolę przedstawicieli instytucji działających na rzecz rodzin 
uwikłanych w przemoc, a także zapoznali się z procedurą „Niebieskie Karty” i zadaniami 
Grupy Roboczej. Uczestnictwo w interaktywnym pisaniu dalszych losów Pani Marii pozwoliło 
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odbiorcom poznać uprawnienia osób doświadczających przemocy oraz zakres 
odpowiedzialności osoby stosującej przemoc za popełniane czyny.  

Zaangażowanie internautów w historię Pani Marii polegało na prezentowaniu części 
opowieści kończącej się dylematami A i B. Internauci w komentarzach wybierali, które 
z proponowanych rozwiązań powinna wybrać bohaterka: A lub B. Kolejne części historii 
prezentowane były zgodnie z wyborami internautów.  

Cel działania:  

 edukacja i wzrost wiedzy odbiorców z zakresu mechanizmów zachowań osób 
doświadczających przemocy, 

 edukacja i wzrost wiedzy odbiorców na temat istoty reakcji świadków na występowanie 
przemocy, 

 edukacja i wzrost wiedzy odbiorców na temat działań i roli przedstawicieli instytucji 
działających na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc, 

 edukacja i wzrost wiedzy odbiorców na temat zasad wdrażania procedury „Niebieskie 
Karty”, 

 edukacja i wzrost wiedzy odbiorców na temat roli i zadań grupy roboczej powołanej 
celem realizacji procedury „Niebieskie Karty”, 

 wzrost wiedzy odbiorców na temat uprawnień osób doświadczających przemocy, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat odpowiedzialności osoby stosującej przemoc. 
Data realizacji działania: od 25.11.2020 r. do 10.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała Wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  

Statystyki:1 
Liczba odbiorców działania: 1442 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 3 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 106 

 

 
 

Przykładowe grafiki wykorzystane do interaktywnego tworzenia historii Pani Marii. 

 

 

 
1 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 
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2. Radcowski Telefon Zaufania – Stop przemocy! 
W ramach VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” działał 
Radcowski Telefon Zaufania – Stop przemocy!. Radcowski Telefon Zaufania został 
zorganizowany z inicjatywy Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu w ramach 
współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym i dedykowany był osobom doświadczającym 
przemocy. W czasie 10 dni działania telefonu zaufania Radcy Prawni udzielali bezpłatnych 
porad prawnych dotyczących możliwych rozwiązań problemów będących wynikiem 
doświadczania przemocy w rodzinie oraz uprawnień przysługujących osobom 
doświadczającym przemocy. Dzięki temu działaniu ofiary przemocy domowej zwiększyły 
swoją wiedzę na temat możliwych rozwiązań prawnych oraz przysługujących uprawnień 
i rozwiązań trudnej sytuacji życiowej, a także uzyskały wiedzę na temat instytucji 
i organizacji działających na rzecz osób i rodzin dotkniętych przemocą.  

Cel działania: 

 udzielenie poradnictwa i wsparcia prawnego osobom doświadczającym przemocy, 
 wzrost wiedzy osób doświadczających przemocy z zakresu przysługujących uprawnień 

prawnych w związku z występowaniem przemocy w rodzinie, 
 wzrost wiedzy osób doświadczających przemocy na temat instytucji i organizacji 

działających na rzecz osób/rodzin uwikłanych w przemoc. 

Data realizacji działania: od 26.11.2020 r. do 07.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: siedziba Okręgowej Izby Radców Prawnych 

Statystyki:  

W czasie 10 dni działania Radcowskiego Telefonu Zaufania z bezpłatnych porad prawnych 
skorzystało 17 osób doświadczających przemocy, w tym 16 kobiet i 1 mężczyzna.  

Liczba odbiorców działania: 4149 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 19 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 1372  

O Radcowskim Telefonie Zaufania oraz VI Wrocławskiej Kampanii „Biała Wstążka” 
informowały lokalne media oraz strony internetowe: 

 26 listopada 2020 – TV Echo24 – audycja: Radcy prawni z Białą Wstążką - 
https://www.youtube.com/watch?v=7YwhmWEoJnA&feature=share&fbclid=IwAR0z5
DfQev_LpzjYvvIPfjAdrg-eskrlqKH3UimZgurG-5qjsHHzJeHSy3g – 202 wyświetlenia 
na YouTube 

 30 listopada 2020 – Fakty o poranku – TVP 3 Wrocław – audycja: O Kampanii „Biała 
Wstążka” i przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – rozmowa z Beatą Janikowską, 
przedstawicielką Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu 
https://wroclaw.tvp.pl/51096583/30112020  

 02 grudnia 2020 – TV Echo24 – audycja: Radcowski Telefon Zaufania – Kampania „Biała 
Wstążka” – rozmowa z Dorotą Seweryn-Stawarz, przedstawicielką Okręgowej Izby 
Radców Prawnych we Wrocławiu - http://www.echo24.tv/odcinek/nasze-pogotowie-
pokazuje-skale-tego-problemu-3543; 
https://www.youtube.com/watch?v=TvctPfUJ9fs – 17 wyświetleń na YouTube 

 Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - www.mops.wroclaw.pl  
 Strona internetowa Okręgowej Izby Radców Prawnych - https://oirp.wroclaw.pl/  

 
2 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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 Strona internetowa na portalu społecznościowym Facebook Kampania „Biała Wstążka” 
Wrocław - https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

  Grafika informująca o terminach i nr telefonów Radcowskiego telefonu Zaufania 

3. Internetowy event „Białej Wstążki”. 
Internetowy event „Białej Wstążki” został zorganizowany przez Zespół Interdyscyplinarny 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i z uwagi na pandemię SARS-CoV-2 zastąpił 
coroczny event „Białej Wstążki” odbywający się na wrocławskim rynku w dniu 25 listopada, 
tym samym inaugurując kampanię. Internetowy event „Białej Wstążki” polegał na 
umożliwieniu oraz zachęcaniu internautów posiadających profile na portalu 
społecznościowym Facebook do pobrania nakładki z białą wstążką na zdjęcia profilowe. 
Osoby, które pobrały nakładkę zamanifestowały sprzeciw wobec przemocy oraz przyczyniły 
się do zainteresowania swoich znajomych tematem przeciwdziałania przemocy. 

Nakładki zostały zaprojektowane przy współpracy Zespołu Interdyscyplinarnego 
i Uniwersytetu Wrocławskiego przez uniwersyteckie Biuro ds. Promocji. 

Cel działania: 

 poinformowanie społeczności o rozpoczynającej się kampanii, 
 poinformowanie społeczności o idei i celach kampanii, 
 uwrażliwienie społeczności na zagadnienie przemocy. 
Data realizacji działania: od 25.11.2020 r. do 10.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała Wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki:3 

Liczba odbiorców działania: 2600 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 13 

 
3 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 
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Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 232 

Grafika projektu nakładki z białą wstążką na zdjęcie profilowe portalu społecznościowego Facebook. 

4. Policz do 10. Żyj bez przemocy! – o historii przesłania VI Wrocławskiej 
Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 2020.  

Dlaczego policz do 10… 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie wiosną 2020 roku 
zrealizował projekt pod nazwą „Zgłoś przemoc!”, którego uczestnikami byli studenci 
trzeciego roku kierunku Praca Socjalna Instytutu Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego. 
Impulsem do realizacji projektu był okres pandemii. W ramach inicjatywy „Zgłoś przemoc!” 
studenci przygotowali projekty broszur, poradników, ulotek i plakatów mających zwrócić 
uwagę na problem przemocy w rodzinie. Studenci przygotowali swoje materiały na 
podstawie informacji i materiałów szkoleniowych przekazanych przez Zespół 
Interdyscyplinarny, dostępnej literatury oraz dostępnych danych kontaktowanych do 
organizacji i instytucji działających na rzecz rodzin uwikłanych w przemoc. Podczas 
realizacji projektu materiały były publikowane na Facebooku, na stronie Wrocławskiej 
Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”, gdzie internauci wskazali, które 
z przygotowanych prac studentów przemawiają do nich najbardziej. Największym 
zainteresowaniem cieszył się „Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii 
koronawirusa” oraz ulotka Policz do 10. 

I to właśnie ulotka Policz do 10. Stała się inspiracją do hasła VI Wrocławskiej Kampanii 
Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 2020: Policz do 10. Żyj bez przemocy!. Hasło 
to swym przesłaniem skierowane było do osób stosujących przemoc, osób 
doświadczających przemocy oraz świadków przemocy.  

Hasło „Policz do 10. Żyj bez przemocy!” skierowane do osób stosujących przemoc 
miało na celu nakłonić do refleksji i podjęcia działań, których efektem będzie 
zmiana postaw i zachowań wobec najbliższych: 
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Zdarza się, że częściej niż innym towarzyszą Ci zachowania 
agresywne, nie panujesz nad swoimi emocjami, nie 
pomagasz najbliższym, choć wiesz, że są od Ciebie zależni?  

Policz do 10 – zatrzymaj się, powstrzymaj agresję lub 
bierność wobec potrzeb bliskich, pomyśl o konsekwencjach. 
Zanim cokolwiek zrobisz, zastanów się czy zdarza się, że:  

1. Rozwiązujesz konflikty i wywierasz wpływ przy użyciu siły.  
2. Masz słabą samokontrolę zachowań agresywnych. 
3. Popychasz, uderzasz, szarpiesz.  
4. Obrzucasz obelgami, wyzwiskami.  
5. Zmuszasz do zachowań, które poniżają innych.  
6. Wyśmiewasz drugiego w obecności innych.  
7. Przywłaszczasz bądź niszczysz nie swoje rzeczy. 
8. Zaniedbujesz osoby chore, wymagające opieki. 
9. Zabraniasz najbliższym kontaktów społecznych. 
10. Ciągle kontrolujesz bliskie osoby. 

 Jeżeli tak, istnieje ryzyko, że stosujesz przemoc – poproś 
o pomoc, zmień swoje zachowania. 

 
Grafika i przesłanie dedykowane 

osobom stosującym przemoc. 

Od 2015 r Dekalog prawdziwego mężczyzny towarzyszy Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała 
Wstążka”. Dekalog prawdziwego mężczyzny to 10 zasad, które prezentuje prawdziwy mężczyzna w życiu 
codziennym. Prawdziwy mężczyzna sprzeciwia się przemocy, więc jeżeli jeszcze nie wprowadziłeś tych zasad do 
swojego życia – nie zwlekaj, to jest ten moment. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafika i przesłanie dedykowane 
osobom stosującym przemoc. 

 

Hasło „Policz do 10. Żyj bez przemocy!” skierowane do osób doświadczających 
przemocy miało na celu przypomnieć i uświadomić, że możliwe jest przerwanie 
przemocy i uzyskanie niezbędnego wsparcia: 
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Doświadczasz przemocy? Przemoc nie musi trwać, pamiętaj:  
1. Nikt nie ma prawa traktować Cię źle.  
2. Fakt, że doświadczasz przemocy nie jest Twoją winą.  
3. Za stosowanie przemocy zawsze odpowiedzialność ponosi 
sprawca.  
4. Nie musisz się wstydzić prosić o pomoc.  
5. Nie jesteś z tym sama/sam, jest wielu ludzi gotowych do 
pomocy i wsparcia.  
6. Osobie doświadczającej przemocy przysługują 
uprawnienia i prawne rozwiązania do tego, by przerwać 
przemoc.  
7. Miej przygotowany swój plan awaryjny.  
8. W razie zagrożenia dzwoń na nr alarmowy 112.  
9. Masz wpływ na swoje życie.  
10. PAMIĘTAJ MASZ MOC. 
 

 
Grafika i przesłanie dedykowane osobom doświadczającym przemocy. 

 

Hasło „Policz do 10. Żyj bez przemocy!” skierowane do świadków przemocy miało 
na celu podniesienie świadomości społecznej w zakresie reagowania 
w sytuacjach występowania przemocy: 

 

Jesteś świadkiem przemocy? PAMIĘTAJ: lepiej zareagować 10 razy i nie 
potwierdzić, że coś złego się dzieje, niż nie zareagować i pominąć ten jeden raz, 
który może doprowadzić do utraty zdrowia lub życia osoby doznającej przemocy!  
1. Usłysz.  
2. Zobacz.  
3. Reaguj.  
4. Porozmawiaj z osobą doświadczającą przemocy, powiedz, że jesteś gotowy 
pomóc.  
5. Zaproponuj gotowość do działania w sytuacji eskalacji przemocy. 
6. Zapoznaj się z możliwościami udzielenia pomocy.  
7. Poznaj adresy i dane kontaktowe do instytucji i organizacji działających na rzecz 
rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
8. Wskaż członkom rodziny nazwy, adresy i kontakt do instytucji i organizacji 
działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą w rodzinie.  
9. Porozmawiaj z osobą, która stosuje przemoc, powiedz jej, że słyszysz i tego nie 
akceptujesz.  
10. Zgłoś odpowiednim służbom. 

 
Grafika i przesłanie dedykowane świadkom przemocy. 
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Cel działania: 

 wzrost wiedzy odbiorców na temat skutków stosowania przemocy, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat instytucji prowadzących oddziaływania wobec osób 

stosujących przemoc, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat instytucji prowadzących oddziaływania wobec osób 

uzależnionych, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat uprawnień przysługujących osobom 

doświadczającym przemocy, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat instytucji i organizacji działających na rzecz poprawy 

sytuacji osób i rodzin doświadczających przemocy, 
 wzrost wiedzy odbiorców na temat instytucji i organizacji podejmujących interwencje 

w sytuacji występowania przemocy. 
Data realizacji działania: 25.11.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki:4 

Liczba odbiorców działania: 3836 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 36 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 270 
 

5. O Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”- 
rozmowa w TV Echo 24. 

 
W dniu 25 listopada 2020 r. na stronie Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy 
„Biała Wstążka” na profilu społecznościowym Facebook została zaprezentowana odbiorcom 
kampanii rozmowa z Izabelą Pawłowską, Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, która odbyła się w dniu 23 listopada 2020 r. w cyklu 
programów „Rozmowa” wchodzących w ramówkę TV Echo 24. 

Cel działania: edukacja i wzrost wiedzy odbiorców kampanii z zakresu: 

 definicji, cyklu i form przemocy, 
 mechanizmów zachowań osób doznających przemocy, 
 mechanizmów zachowań osób stosujących przemoc, 
 możliwych form pomocy w przypadku występowania przemocy, 
 możliwościach zmian zachowań przemocowych, 
 roli świadka w przeciwdziałaniu przemocy, 
 instytucji i organizacji działających na rzecz rodzin dotkniętych przemocą, 
 roli i zadaniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie, 
 potrzeby przeprowadzania kampanii społecznych jako działań prewencyjnych 

w przeciwdziałaniu przemocy. 
Data realizacji działania: 23.11.2020 r. i 25.11.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: http://www.echo24.tv/, Facebook, strona internetowa 
Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki: 

 
4 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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Liczba wyświetleń na YouTube: 415 
Liczba odbiorców działania: 664 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 3 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 1826 
 

Link do rozmowy na stronie TV Echo24: http://www.echo24.tv/odcinek/biala-wstazka-przeciw-przemocy-
3522?fbclid=IwAR17h3QWNmFJAo7E_drjsfb3PANMSt69p8c2cEziaXcCpGQyTxNoyi3u554https://www.tokfm.pl/Tokfm/7,103085,
26594244,tortura-w-imie-prawa-dzieciom-funduje-sie-traume-przez-dziury.html  

Link do rozmowy na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=aqToD4xzfNc  

 
6. Trzeba reagować. To może uratować komuś życie: procedura „Niebieskie 

Karty” – narzędzie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - rozmowa w TV 
Echo 24. 

Na stronie profilu Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” na 
profilu społecznościowym Facebook została zaprezentowana odbiorcom kampanii rozmowa 
z komisarz Eweliną Rosą przedstawicielką Komedy miejskiej Policji i członkinią Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz sierżantem 
sztabowym Krzysztofem Marcjanem, która odbyła się w dniu 13 listopada 2020 r. w cyklu 
programów „Rozmowa” wchodzących w ramówkę TV Echo 24. 

Cel działania: edukacja i wzrost wiedzy odbiorców kampanii z zakresu: 

 roli świadka w przeciwdziałaniu przemocy, 
 interwencji podejmowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom 

doświadczającym przemocy, w tym dzieciom, 
 zagrożeniach związanych z występowaniem przemocy w rodzinie dla osób jej 

doświadczających, 
 zasadach i celu wdrażania procedury „Niebieskie Karty”, 
 zasadach realizacji procedury „Niebieskie Karty”, 
 roli Policji w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, 
 danych kontaktowych do instytucji zobligowanych do działań w ramach 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Data realizacji działania: 13.11.2020 r. i 28.11.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: http://www.echo24.tv/, Facebook, strona internetowa 
Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki: 

Liczba wyświetleń na YouTube: 837 
Liczba odbiorców działania: 214 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 188 
 
Link do rozmowy na stronie TV Echo24: http://www.echo24.tv/odcinek/trzeba-reagowac-to-moze-
uratowac-komus-zycie-3503  

Link do rozmowy na YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=Abp7tpzHuyw  

7. Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa. 

 
5 Dane pobrane ze strony YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aqToD4xzfNc  
6 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
7 Dane pobrane ze strony YouTube, https://www.youtube.com/watch?v=aqToD4xzfNc  
8 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  



12 
 

W ramach projektu „Zgłoś przemoc!” realizowanego wiosną 2020 r. przez Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Instytut Socjologii 
Uniwersytetu Wrocławskiego studenci III roku studiów na kierunku Praca Socjalna 
opracowali „Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa”, który 
zawiera informacje skierowane do osób pokrzywdzonych przemocą wskazujące jak sobie 
radzić z problemem przemocy, w jaki sposób i gdzie można zwrócić się o pomoc w trudnym 
okresie izolacji społecznej.  

Poradnik został ponownie udostępniony na stronie kampanii prowadzonej na portalu 
Facebook w trakcie realizacji VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała 
Wstążka”.  

Cel działania: wzrost wiedzy osób doświadczających przemocy z zakresu: 

 form przemocy, 
 zasad przygotowania osobistego planu awaryjnego, 
 sposobach poszukiwania instytucji działających na rzecz osób doświadczających 

przemocy, 
 mitów dotyczących przemocy, 
 aplikacjach na telefon umożliwiających dyskretne i szybkie wezwanie pomocy 

w sytuacji eskalacji przemocy – szczególnie istotnych w czasie izolacji społecznej, 
 danych kontaktowych do wrocławskiego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ośrodka Interwencji Kryzysowej, 
 numerów telefonów: wrocławskiego Telefonu Zaufania Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej, Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy i Ogólnopolskiego Telefonu 
Zaufania dla Dzieci i Młodzieży. 

Data realizacji działania: 29.11.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała Wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki:9 

Liczba odbiorców działania: 1209 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 14 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 104 

 
9 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 
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Poradnik dla ofiar przemocy domowej w czasie epidemii koronawirusa 

 

8. Artykuł: Rola kuratora sądowego w przeciwdziałaniu przemocy i realizacji 
procedury „Niebieskie Karty”. 

Na stronie Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” na portalu 
społecznościowym Facebook udostępniono artykuł autorstwa Pani Joanny Poprawy, 
kuratora specjalisty I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej do Wykonywania Orzeczeń 
w Sprawach Rodzinnych i Nieletnich w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we 
Wrocławiu, członkinię Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie we Wrocławiu, certyfikowaną specjalistkę w zakresie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie (PARPA). 

Artykuł został opublikowany na stronie kurator.info (http://kurator.info/) oraz na stronie 
internetowej wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
(https://www.mops.wroclaw.pl/).  

Artykuł opisuje rolę i zadania kuratora sądowego w obszarze przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie, realizacji procedury „Niebieskie Karty” oraz istoty tych działań w świetle 
ochrony osób doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględniłem sytuacji dzieci, 
których życiu i zdrowiu zagraża występowanie przemocy w rodzinie. 

Cel działania: 

 uwrażliwienie społeczności na problem występowania przemocy, 
 wyjaśnienie roli kuratora sądowego w przeciwdziałaniu przemocy, 
 poinformowanie o możliwościach kuratora sądowego w zakresie ochrony osób 

doświadczających przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji dzieci, których 
życiu i zdrowiu zagraża występowanie przemocy w rodzinie. 

Data realizacji działania: 02.12.2020 r. 
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Miejsce realizacji działania: portal kurator.info - http://kurator.info/, strona 
internetowa wrocławskiego Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 
www.mops.wroclaw.pl 

Statystyki:10 

Liczba odbiorców działania: 229 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 3 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 37 
 
9. Wpływ pandemii na przemoc domową. – audycja w Radio Rodzina. 
W dniu 03 grudnia 2020 r. na Facebooku na stronie Wrocławskiej Kampanii 
Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” udostępniono audycję emitowaną w Radio 
Rodzina w dniu 19 listopada 2020 poświęconą tematowi wpływu pandemii na przemoc 
domową.  

Cel działania: 

 podniesienie świadomości społecznej w zakresie rozpoznawania sygnałów 
występowania przemocy, 

 istoty reagowania świadków przemocy, szczególnie w sytuacjach, w których przemocy 
mogą doświadczać dzieci, 

 poinformowanie odbiorców o instytucjach działających na rzecz rodzin dotkniętych 
przemocą, 

 poinformowanie odbiorców o możliwych formach wsparcia zdalnego dedykowanego 
osobom doświadczającym przemocy. 

Data realizacji działania: 19.11.2020 r. i 03.12.2020 r. 
 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała Wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  

 
Statystyki:11 
 
Liczba odbiorców działania: 101 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 3 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 5 

 
Link do audycji: https://www.radiorodzina.pl/audycje/wplyw-pandemii-na-przemoc-
domowa/  

10.  Przemoc… tak ją widzę. 
Przemoc… tak ją widzę to kilkuminutowy film prezentujący prace artystyczne dzieci, które 
w ten sposób wypowiadają się na temat przemocy widzianej z ich perspektywy. Podczas 
wydarzeń VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” film został 
opublikowany w dniu 05 grudnia 2020 r. na stronie kampanii portalu społecznościowego 
Facebook. 

Prezentowane prace artystyczne wykorzystują graficzne i literackie formy wypowiedzi 
autorów na zadany temat. Autorami tych prac są uczniowie Szkół Podstawowych nr 58, 74 
i 93 we Wrocławiu. Wykonane prace były prezentowane podczas wystawy stanowiącej 
część harmonogramu V Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” 
w 2019 r. Wystawa, na której były eksponowane prace, wykorzystane w filmie odbyła się 

 
10 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
11 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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w dniu 13 grudnia 2019 r. w Klubie pod Kolumnami, a została zorganizowana przez Zespół 
Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. 

Autorem filmu jest uczeń kl. VIII, Szkoły Podstawowej nr 91 we Wrocławiu, a został 
przygotowany z inicjatywy Zespołu Terenowej Pracy Socjalnej nr 7 Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej przy współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym. 

Przemoc, to jedno z najbardziej demokratycznych zjawisk społecznych. Dlaczego? 
Ponieważ może dotknąć każdego z nas. Dlatego tak ważne jest łamanie tabu, jakie 
towarzyszy zjawisku przemocy. Przełamywanie tego tabu następuje poprzez profilaktykę 
polegającą między innymi na edukacji i zwracaniu uwagi społecznej na to, jak ważne jest 
uwrażliwienie na fakt występowania przemocy, podkreślenie niezwykle istotnej kwestii 
reagowania na przemoc, sprzeciwiania się jej. Autorzy prezentowanych w filmie prac, 
zanim je stworzyli, poświęcili czas na zastanowienie się, zadanie sobie pytania czym 
właściwie jest przemoc? Na zadanie sobie tego pytania i poszukania na nie odpowiedzi, 
którą zaprezentowali za pośrednictwem swoich artystycznych wypowiedzi. Warto obejrzeć 
te prace. Warto posłuchać treści, które dzieci zawarły przy okazji tworzenia swoich 
rysunków. Treści i hasła są bardzo poruszające, ukazujące spojrzenie na przemoc z innej, 
być może zaskakującej dla dorosłych, perspektywy. Dzieci komentują świat tak, jak go 
widzą – szczerze i wprost.  

Cel działania: 

 edukacja dzieci w zakresie definicji, form i mechanizmów przemocy, 
 zapoznanie dzieci z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz przeciwdziałania 

przemocy, 
 budowanie społeczeństwa uwrażliwionego na występowanie przemocy. 
Data realizacji działania: 05.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Facebook, strona internetowa Kampania „Biała wstążka” 
Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  

Statystyki:12  

Liczba odbiorców działania: 1053 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 8 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 333 
 

 
12 Strona Kampania „Biała wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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Grafika rozpoczynająca pokaz filmu. 

 

11. Bez śladów. Przemoc instytucjonalna wobec kobiet. 
Debata ekspercka on-line zorganizowana przez Koło Naukowe Praw Człowieka Wydziału 
Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego przy współpracy z Zespołem 
Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Centre for Legal Education 
and Social Theory w ramach VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała 
Wstążka”. 

Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z szeroko rozumianą przemocą 
instytucjonalną, przede wszystkim z przemocą symboliczną wobec kobiet, dyskryminacją 
na rynku pracy oraz efektywnością praw reprodukcyjnych. 

Cel działania: 

 zwrócenie uwagi na zjawiska związane z szeroko rozumianą dyskryminacją kobiet, 
 poszukiwanie rozwiązań mających na celu minimalizację omawianych zjawisk, 
 wypracowanie dobrych praktyk w zakresie ochrony kobiet przed dyskryminacją, 
 wymiana doświadczeń w zakresie szeroko rozumianej dyskryminacji wobec kobiet. 
Data realizacji działania: 08.12.2020 r.  

Miejsce realizacji działania: Internet, platforma Microsoft Teams. 

Statystyki:13 

Grupę odbiorców wydarzenia stanowiły 6102 osoby w tym 69% to kobiety, 31% 
mężczyźni. 

 
13 Strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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źródło statystyki: Facebook 

 
W debacie on-line wzięło udział 50 osób. 

 
 
źródło: Facebook, strona Koło Naukowe Praw 
Człowieka 

 
 
 
 
 

 

12.  Poradnik - jak walczyć z cyberprzemocą. 
W ramach VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka” powstał 
„Poradnik - jak walczyć z cyberprzemocą”. Poradnik to efekt współpracy Zespołu 
Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Autorką Poradnika jest Pani dr Sylwia Kotecka – Kral - nauczyciel 
akademicki w Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji 
Elektronicznej na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, 
radca prawny. 

Internet jest przestrzenią wolności, w której każdy może stać się twórcą, a więc skorzystać 
ze swobody wypowiedzi, dostarczyć treść, a nie tylko biernie konsumować treści 
dostarczone przez innych. 

W poradniku znajdziemy opis różnych form cyberniepokojenia, cyberprzemocy, 
cyberagresji, w tym hejtu – a więc mowy nienawiści i stalkingu online.  
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Grafika okładki poradnika Jak walczyć z cebrprzemocą. 

 

Cel działania: 

 uświadomienie użytkownikowi Internetu, że pewne zachowania w cyberprzestrzeni 
rzutują na realną rzeczywistość, wpływają na zdrowie i życie innych osób i mogą 
spowodować sankcje karne, odczuwalne przez wiele lat, 

 uświadomienie użytkownikowi Internetu, że przemoc i niepokojenie, mimo iż 
dokonywane w cyberprzestrzeni, są rzeczywiste i powodują realne konsekwencje, 
zarówno wobec ich ofiar, jak i sprawców, 

 wzrost wiedzy ofiar cyberprzemocy w jaki sposób stawić czoło trudnej sytuacji, w jakiej 
się znalazły, 

 zachęcenie odbiorców do refleksji nad swoim zachowaniem w Internecie – czy sami nie 
są stają się cyberagresorami. 

Data realizacji działania: 10.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: 

 Portal kurator.info - http://kurator.info/ 
 Strona internetowa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - www.mops.wroclaw.pl  
 Portal Facebook, strona Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, 

www.facebook.com/bialawstazkawroclaw  
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Statystyki:14  
 
Liczba odbiorców działania: 1019 
Liczba udostępnień postów dotyczących działania: 10 
Liczba aktywności odbiorców postów dotyczących działania: 67 

 
13.  Izolacja sprawcy przemocy – praktyka, problemy, perspektywy – webinar. 
Debata ekspertów zorganizowana przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w ramach 
wydarzeń VI Wrocławskiej Kampanii Przeciwdziałania Przemocy „Biała Wstążka”. Dyskusja 
praktyków prawa wokół Ustawy „antyprzemocowej”, która weszła w życie 30 listopada 
2020 r. Przy tej okazji rozmawiano o innych aktach prawnych związanych 
z przeciwdziałaniem przemocy, które zostały znowelizowane.  

Cel działania: 

 wzrost wiedzy społeczeństwa oraz przedstawicieli instytucji i organizacji działających 
na rzecz rodzin dotkniętych przemocą z zakresu nowych regulacji prawnych mających 
na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom doświadczającym przemocy poprzez 
izolację sprawcy. 

Data realizacji działania: 10.12.2020 r. 

Miejsce realizacji działania: Internet: strona https://oirp.wroclaw.pl/, Facebook, strona 
internetowa Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 

Statystyki:15 

Liczba odbiorców działania: 4000  
Liczba osób, które skomentowały działanie: 100  
   

Grafiki webinarium: Izolacja sprawcy przemocy. Źródło: https://www.facebook.com/KomisjadsPrawCzlowieka/  

 

 

 
14 Statystyki strony Kampania „Biała Wstążka” Wrocław, Facebook, 
https://www.facebook.com/bialawstazkawroclaw 
15 Facebook, strona internetowa Okręgowej Izby Radców Prawnych, 
https://www.facebook.com/KomisjadsPrawCzlowieka/  


