
 Zadania realizowane pod Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Suwałk 

 

                   IX SUWALSKA KAMPANIA „BIAŁA WSTĄŻKA” 

                   „SZANUJĘ-BUDUJĘ-JESTEM FAIR” 

 

                23 listopada – 18 grudnia 2018 roku 

                koordynowana przez  
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Suwałkach  i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie                      

w Suwałkach 
 

1.  

 

• Koordynacja przedsięwzięcia.  

• Promocja Kampanii na stronie www. mopr.suwalki.pl. 

• Realizacja  cyklu zajęć edukacyjnych w wybranych szkołach pn. ”Przemoc 

rozpoznaję  i reaguję”, 27-28.11.2018 r.  

• Szkolenie służb, instytucji i organizacji realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy  w rodzinie pn. „ Usprawnienie systemu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz funkcjonowanie Zespołu 

Interdyscyplinarnego i Grup Roboczych w ramach procedury „Niebieskie Karty” 

w dniach   10.12.2018 r. i 11.12.2018 r. (zgłoszenia na stronie SODN i MOPR) 

• Zakup opasek - gadżetów  uczestnikom Kampanii (wspólnie z Powiatowym 

Centrum Pomocy Rodzinie). 

• Opracowanie graficzne i wydruk plakatów  oraz zakładek promujących 

Kampanię  (wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). 

• Współorganizowanie konkursów zorganizowanych w ramach IX edycji 

Kampanii „Biała Wstążka”  Suwałki 2018. 
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• Udział przedstawiciela MOPR w komisjach konkursowych. 

• Udział przedstawiciela Ośrodka  w happeningu „Biała róża dla kobiety”. 

• Prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”. 

• Zaproszenie mediów.  

 

2.  

 

• Współkoordynacja działań Kampanii. 

• Promocja Kampanii na stronie www.pccpr.suwalski.pl i stronie projektu „W 

trosce              o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę”. 

• Współorganizowanie konkursów zorganizowanych w ramach IX edycji 

Kampanii „Biała Wstążka” Suwałki 2018. 

• Udział przedstawiciela Ośrodka  w happeningu „Biała róża dla kobiety”. 

• Udział przedstawiciela PCPR w komisjach konkursowych. 

• Organizacja spotkań edukacyjnych dla młodzieży i rodziców:  

➢ Spotkania dla młodzieży w szkołach /oferta dla szkół -  45 minutowy  

warsztat psychoedukacyjny na wybrany temat: 

       - „Cyberprzemoc” 

       - „Randka bez przemocy”  

       -  „5 kroków wzrastania w szacunku do siebie”  

➢ Spotkania edukacyjne dla rodziców /oferta dla szkół, przedszkoli, 

parafii/2 godzinny warsztat z konsultacjami  na wybrany temat: 

  - „Mały terrorysta czyli o dziecięcych atakach złości”,   

  - „Jak z miłością i szacunkiem stawiać dziecku granice”,  

  - „ Jak budować poczucie wartości u dziecka”,   

Prowadzący: specjaliści Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rodzinie  

      Umówienia: tel. 87/565 92 82 w godzinach 9.00 – 15.00,  

• Prowadzenie zajęć korekcyjno-edukacyjnych i psychologiczno-terapeutycznych 

dla osób stosujących przemoc w rodzinie w Areszcie Śledczym w Suwałkach. 

• Opracowanie graficzne i wydruk  materiałów promocyjnych Kampanię 

(wspólnie z MOPR Suwałki). 

http://www.pccpr.suwalski.pl/
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• Zakup nagród w konkursie dla oświaty.  

• Przekazanie materiałów  edukacyjnych  dla rodziców i młodzieży „Randka bez 

przemocy”, „Niebieska Karta” , Apel Twojego Dziecka, 10 kroków by stać się 

dobrym rodzicem, zakładka „przemocy mówimy NIE”, Ulotka „Powstrzymaj 

przemoc”, broszura „Wyjście z cienia”. 

• Sfinansowanie poczęstunku na spotkanie kończące Kampanię oraz szkolenie 

dla członków Zespołów Interdyscyplinarnych i Grup Roboczych.  

Materiały, nagrody i poczęstunek finansowane  ze środków Powiatu Suwalskiego i 

środków MR,PiPS  w ramach projektu „W trosce o bezpieczną i szczęśliwą rodzinę” 

 

3.  

 

• Promocja wydarzenia na stronie SODN i facebook.  

• napisanie artykułu nt. IX kampanii Białej Wstążki 2018 w Suwałkach  w 

"Szkolnych klimatach" (wydawnictwo SODN). 

• Przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli wraz z propozycją  ćwiczeń dla 

uczniów nt. „Jak uczyć tolerancji w szkole  – budowanie postaw 

prospołecznych i przeciwdziałanie dyskryminacji”,  17.12..2018 r., godz.15.00 

(H. Zienkiewicz). 

• Przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli nt. "Trening Pewności Siebie" (dla 

uczniów wycofanych, nieśmiałych, zagrożonych byciem ofiarą przemocy), 

 07.12.2018 r., godz. 15.00 H. Zienkiewicz). 

• Przeprowadzenie seminarium dla nauczycieli oraz dla pracowników socjalnych 

nt. „Samouszkodzenia i zachowania samobójcze. Rozpoznawanie zagrożeń i 

sposoby wsparcia. Profilaktyka suicydalna”  (przyczyny i formy 

samouszkodzeń. Co nam komunikują? Zasady reagowania pedagoga, 

wychowawcy, psychologa szkolnego. Profilaktyka samouszkodzeń i 

samobójstw, 

 14.12.2018 r. , godz. 15.00) (H. Zienkiewicz). 

Obowiązują zgłoszenia na stronie www.sodn.suwalki.pl 

• Udział w działaniach organizacyjno – koncepcyjnych związanych z IX edycją 

Kampanii społecznej „Biała Wstążka” Suwałki 2018. 
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• Współorganizowanie konkursów zorganizowanych w ramach IX edycji kampanii 

„Biała Wstążka” Suwałki 2018. 

• Zorganizowanie i koordynowanie spotkania informacyjno-organizacyjnego dla 

pedagogów szkolnych, nauczycieli dot. udziału szkół w działaniach w ramach 

IX edycji kampanii „Biała Wstążka” Suwałki 2018. 

• Udział przedstawiciela SODN w komisjach konkursowych. 

 

4.  

 

• Promocja Kampanii na stronie Facebook i  stronie internetowej  Centrum 

Edukacji Nauczycieli. 

• Warsztaty dla nauczycieli – CEN Suwałki: 

➢ „Profilaktyka uzależnień behawioralnych”   

  21.11.2018 r., godz. 15.30- 18.45 (Joanna Stabińska), 

➢ „Wprowadzenie do mediacji szkolnych”,  

              07.12.2018 r., od godz.14.00, 08.12.2018 r., od godz. 9.00 

               (Jan Bielecki/Anna Ficek)  Stowarzyszenie Mediatorów Polskich. 

Obowiązują zgłoszenia na stronie www.cen.suwalki 

• Konsultacje indywidualne:  

 -  26.11.2018 r.,  godz. 15.30-17.00, Joanna Stabińska – zgłoszenie telefoniczne, 

  - 26.11.2018 r., godz. 16.00- 17.00, Andrzej Matusiewicz - zgłoszenie telefoniczne, 

  - 26.11.2018 r., godz. 16.00- 18.00, Jan Bielecki - zgłoszenie telefoniczne, 

  - 03.12.2018 r. , godz. 15.30.-17.00, Joanna Stabińska – zgłoszenie telefoniczne. 

• Współorganizowanie konkursów zorganizowanych w ramach IX edycji kampanii 

„Biała Wstążka” Suwałki 2018. 

• Udział przedstawiciela CEN w komisjach konkursowych. 

• Biblioteka Pedagogiczna w Suwałkach 

- wystawa tematyczna PWSZ w Suwałkach,  

- wystawa tematyczna CEN Suwałki. 

5.  • Współfinansowanie szkolenia dla służb realizujących zadania z zakresu 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

http://www.cen.suwalki/
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• Przemówienie podczas Kampanii.  

• Udział   w happeningu „Biała róża dla kobiety”. 

• Prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”. 

• Wsparcie Kampanii. 

6.  • Obecność na inicjatywach Białej Wstążki w tym: 

- inauguracja oraz spotkanie podsumowujące Kampanię, 

- prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”, 

      - udział w happeningu „Biała róża dla kobiety” 

7.  • Wsparcie kampanii, działania spinające poszczególne podmioty, przygotowanie 

materiałów prasowych i komentarza, współprowadzenie uroczystego otwarcia                             

i zakończenia Kampanii.  

8.  • Finansowanie zakupu materiałów na białe wstążki. 

• Użyczenie Auli na inaugurację  i zakończenie Kampanii.  

• Przygotowanie wystąpienia koła naukowego Sine Cura oraz Demokracja  

pt. „ Przemoc czynnik wyniszczający ludzkość”. 

• Przygotowanie prezentacji multimedialnej dot. idei Kampanii „ Biała Wstążka”. 

9.  • Promocja wydarzenia Social Media (Facebook, Twitter i Instagram) Strona  

www.wigrysuwalki.eu. 

• Kolportaż ulotek. 

• Promocja inicjatywy podczas meczu  Wigry Suwałki  – Odra- Opole.  

• Kartki z hasłami przy wyprowadzeniu piłkarzy. 

• Grafika na telebimie + komentarz spikera. 

• Stoisko informacyjne. 

• Bezpłatne bilety na mecz osobom realizującym zadania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy oraz  uwikłanym w problem przemocy w tym 

uczestniczącym w   grupach wsparcia. 

http://www.wigrysuwalki.eu/
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•  Spot z Piłkarzami. 

•  Obecność zawodników na inicjatywach Białej Wstążki w tym: 

- inauguracja oraz spotkanie podsumowujące Kampanię, 

- prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”, 

     - udział w happeningu „Biała róża dla kobiety” 

10.  

 

• Wykonanie białych róż we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie                      

w Suwałkach 

      - rozdanie róż podczas meczu 13.12.2018 r.  

• Przeprowadzenie konkursu rysunkowego, dedykowanego dzieciom z 

przedszkola (nagrody na konkurs zostaną sfinansowane z ze środków Powiatu 

Suwalskiego i MR,PiPS w ramach projektu „W trosce o bezpieczną  i szczęśliwą 

rodzinę” oraz anonimowych darczyńców). 

- Obecność zawodników podczas inauguracji i spotkania podsumowującego 

Kampanię.  

11.  • Dyżur terapeutyczny dla osób doznających przemocy nr tel. 506 223 424. 

• Prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”. 

• Prelekcję na temat radzenia sobie ze sprawcą przemocy, dla wybranej przez  

Dział Pomocy Kryzysowej  grupy wsparcia uczestniczących w zajęciach dla ofiar 

przemocy. 

• Udział w happeningu „Biała róża dla kobiety” 

 

12.  

 

• Warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych, kl. IV-VI „Dokuczanie to też 

przemoc".  

• Warsztaty dla uczniów ze szkoły podstawowej, kl. VI-VIII  "Spójrz inaczej na 

agresję" . 

• Program profilaktyczny dla uczniów ze szkoły podstawowej, kl. I-III „Cukierki” 

         23.11.2018- 17.12.18 r. (ustalone za pośrednictwem SODN). 

• Udział przedstawiciela Poradni w komisjach konkursowych. 
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13.  • Zorganizowanie   „Wieczorku poezji” -  jako ukłon mężczyzn w kierunku kobiet 

03.12.2018 r.  godz. 17.00 

 

14.  • Udział funkcjonariuszy w zajęciach edukacyjnych na terenie szkół 

zainteresowanych przeprowadzeniem warsztatów dla uczniów z zakresu 

przeciwdziałania przemocy (ustalone za pośrednictwem SODN). 

• Wykonanie ok. 8 tysięcy białych wstążek przez skazanych odbywających karę 

pozbawienia wolności  w AŚ w Suwałkach m.in. skazani za przestępstwa z 

użyciem przemocy. 

15.  • Dyżury prawne i psychologiczne dla osób doświadczających przemocy w szkole, 

pracy, instytucjach 23.11.2018 r. – 17.12.2018 r.  

➢ Pomoc prawna, środy 8.00-.12.00 

➢ dyżury psychologa dla dzieci i młodzieży doświadczających przemocy 

rówieśniczej, a także przemocy w szkole i rodzinie,  wtorki 16.00-20.00 

Wizyty umawiane telefonicznie pod nr 087/565 02 58 

16.  • Wsparcie Kampanii  

- prezentacja wierszy podczas „Wieczorku poezji”, 

• Edukacja dzieci,  młodzieży i rodziców przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentów. 

 

17.  • Wsparcie Kampanii.  

• Edukacja dzieci, młodzieży  i rodziców przygotowującej się do przyjęcia 

sakramentów.  

18.  • Codzienne dyżury dzielnicowych w godz. 8.00-21.00, przyjmowanie 

interesantów, udzielanie porad w budynku KMP przy ul. Pułaskiego 26 oraz 

prowadzenia interwencji. 

• Prelekcje i spotkanie z dziećmi i młodzieżą w szkołach. 

 

 


