„BIAŁA WSTĄŻKA 2019” – AGENDA WYDARZEŃ
DATA
25 LISTOPADA

MIEJSCE
Biblioteka Publiczna j jej
filie w Duchnowie oraz
Gliniance

WYDARZENIE
Warsztaty z okazji
obchodzonego 21
listopada Dnia
Życzliwości

Gminne Przedszkole “Pod
“Tydzień bez przemocy” i
Stumilowym Lasem” w
konkurs “Przemocy
Pęclinie
mówimy NIE”

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Szkoła Podstawowa im. 1
Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego w
Malcanowie

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Zajęcia edukacyjne
prowadzone przez
wychowawców,
spotkanie z policjantem
i psychologiem

Zapoznanie dzieci z
obowiązującym w
przedszkolu „Systemem
wzmacniania zachowań
pozytywnych i
eliminowania
negatywnych”

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Przedszkole “Leśna
Kraina” w Zakręcie

OPIS

Zamieszczenie na
tablicy informacyjnej
dla rodziców
materiałów
edukacyjnych
dotyczących przemocy
– rozpoznawanie,
skutki, przeciwdziałanie,
radzenie sobie z
przemocą, instytucje
wspierające osoby
będące ofiarami
przemocy
„Biały dzień”

“Biała wstążka 2019”

„Dzień Pluszowego
Misia” - rozpoczęcie akcji
„Biała Wstążka 2019”

Pogadanka na temat jak
radzić sobie w sytuacji
zagrożenia
Zajęcia terapeutyczne,
pogadanki na zajęciach
z wychowawcami, na
temat przemocy i
sposobach jej
przezwyciężania
W klasach 0-III czytanie
bajek, zaproszenie
dzieci do przyniesienia

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Sondaż na temat
przemocy

swoich przytulanek,
wystawienie dużego
misia, do którego
będzie można się
przytulić
W czasie trwania akcji
uczniowie starszych klas
przeprowadzą sondaż
na temat przemocy nagrają wypowiedzi
uczniów, które zostaną
zaprezentowane na
zakończenie kampanii
10 grudnia

Szkoła Podstawowa im.
C.K. Norwida w Zakręcie

Rozpoczęcie kampanii
„Biała Wstążka 2019”

Rozpowszechnianie
informacji oraz
przygotowywanie
białych wstążek

Urząd Gminy Wiązowna

Bezpłatne porady
prawne w godz. 16.00 –
18.00

Porady adwokata
Marcina Bandury

Dzienny dom „Senior+” i
Klub „Senior+” w Woli
Karczewskiej

Rozpoczęcie kampanii
„Biała Wstążka 2019”

Promocja akcji wśród
seniorów,
przygotowanie białych
wstążek

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Rozpoczęcie kampanii
„Biała Wstążka 2019”

Promocja akcji,
przygotowanie białych
wstążek

Świetlica Środowiskowa
w Wiązownie

„Jak sobie radzić z
przemocą i agresją”

Zajęcia
socjoterapeutyczne z
elementami arteterapii
i dramy (w ramach
projektu Bezpieczna
Przystań GOPS
Wiązowna) poprowadzi
Justyna Nagiel

Świetlica Środowiskowa
Malcanów

Rozpoczęcie kampanii
„Biała Wstążka 2019”

Wprowadzenie dzieci w
tematykę kampanii,
przygotowanie białych
wstążek

Świetlica Środowiskowa
w Gliniance

Konkurs plastyczny
“Przemoc ma różne
oblicze - jak reagować”
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Przedszkole w Woli
Duckiej
Przedszkole “Leśna
Kraina” w Zakręcie

Rozpoczęcie kampanii
„Biała Wstążka 2019”
Teatrzyk kukiełkowy
„Leśni przyjaciele”

Teatrzyk w wykonaniu
nauczycielek opowiada
historię samotnego
pajączka. Historia
pokazuje, jak ważna jest
w życiu przyjaźń,
dobroć i wzajemna
pomoc; jak istotna jest
w życiu życzliwość dla
innych osób, otwartość
wobec nich i uśmiech,
który otwiera wszystkie
serca oraz
czarodziejskie słowa
„proszę, przepraszam,
dziękuję”

Urząd Gminy Wiązowna,
sala konferencyjna

„Biała wstążka 2019”
podczas sesji Rady
Gminy Wiązowna, godz.
16.00

Rozdanie radnym
białych wstążek przez
dzieci. Stanowisko ws.
przeciwdziałania
przemocy w gminie
Wiązowna

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Warsztaty “Ręce nie
służą do bicia…”

Warsztaty prowadzone
przez wychowawców alternatywne sposoby
spędzania wolnego
czasu

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w
Ośrodku Zdrowia w
Wiązownie

Bezpłatne porady
psychologa - specjalisty
ds. Uzależnień, godz.
16.00 - 18.00
Program „Chronimy
dzieci”

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie
Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie

Warsztaty “Jak radzić
sobie z agresją”

Program profilaktyki
przemocy wobec dzieci,
zajęcia w grupach 4-5
latków
Warsztaty prowadzone
przez pedagogów
szkolnych dla dzieci

27 listopada

Szkoła Podstawowa im.
C. K. Norwida w Zakręcie

Akcja „Stop przemocy w
rodzinie”

Akcja plakatowa z
udziałem uczniów,
rodziców i nauczycieli

Dzienny Dom „Senior+”
w Woli Karczewskiej

Wykład „Komunikacja
bez przemocy” -

Wykład z elementami
warsztatowymi
poprowadzi psycholog
Katarzyna Grott

Klubu Młodzieżowy
działający w Radiówku

Warsztaty „Wartości w
życiu codziennym i
społecznym”

Warsztaty i
przygotowanie białych
wstążek

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Zajęcia Jak sobie radzić z
przemocą i agresją” zajęcia

Zajęcia
socjoterapeutyczne z
elementami arteterapii
i dramy poprowadzi
Justyna Nagiel

Świetlica Środowiskowa
w Gliniance

Wykonanie gazetki
tematycznej w świetlicy

Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Radiówku

Wykład i
warsztaty “Przemoc
niejedno ma imię”, godz.
10.30-12.00

Szkoła Podstawowa im.
C.K. Norwida w Zakręcie

Bezpłatne porady
psychologa szkolnego
Karoliny Łysik, godz.
16.00 - 18.00

Przedszkole
w Woli Duckiej

Rozstrzygnięcie I
Gminnego Konkursu dla
Przedszkolaków
„Rycerze Białej Wstążki”

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi im.

Szkolenie dla
wychowawców pt. “Jak
rozmawiać z rodzicami o
problemach dzieci”

Rodzaje, mechanizmy i
konsekwencje
doznawania przemocy
wśród osób chorujących
psychicznie. Wykład z
elementami
warsztatowymi
prowadzony przez
psychologa pracującego
w niebieskiej linii i
psychologa certyfikowanego
specjalistę z
przeciwdziałania
przemocy domowej
PARPA

Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie
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Szkoła Podstawowa im.
C.K. Norwida w Zakręcie

Prelekcja dla uczniów
dotycząca przemocy.

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Akcja plakatowa “Stop
przemocy w rodzinie”

Malcanów

Propagowanie akcji
wśród uczniów,
rodziców, mieszkańców
Malcanowa - rozdawanie
ulotek, wstążek

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Bezpłatne porady,
rozmowy i konsultacje z
psychologiem, godz.
16.00-18.00

Przedszkole w Woli
Duckiej

„Prawa dziecka” wewnątrzprzedszkolne
warsztaty edukacyjne dla
dzieci prowadzone przez
specjalistów i nauczycieli

Środowiskowy Dom
Samopomocy w
Radiówku

Bezpłatne porady
- konsultacje
psychologa pracującego
w niebieskiej linii i
psychologa certyfikowanego
specjalistę z
przeciwdziałania
przemocy domowej
PARPA, godz. 16.00 18.00

Przedszkole ”Leśna
Kraina” w Zakręcie

„Biała Wstążka. Przemoc
jest orężem ludzi
słabych”

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie

Spektakl poświęcony
przeciwdziałaniu
przemocy przygotowany
przez szkolną grupę
teatralną wraz ze
specjalistami

Glinianka

Marsz uczniów w
Gliniance pod hasłem:
„STOP PRZEMOCY!”

Organizator: Świetlica
Środowiskowa
Malcanów

Wykonanie białych
kwiatów z bibuły celem
wręczenia swoim
bliskim

Organizator: Szkoła
Podstawowa w
Gliniance
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Szkoła Podstawowa im.
C.K. Norwida w Zakręcie

Rozgrywki sportowe
“Grajmy razem przeciw
przemocy”

Klub Młodzieżowy

Warsztaty
arteterapeutyczne “Komiks przeciw
przemocy”

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Włączenie
wychowanków do
rozgrywek szkolnych
“Grajmy razem przeciw
przemocy”

Świetlica Środowiskowa
w Malcanowie

Zajęcia „Jak sobie radzić
z przemocą i agresją”

Świetlica Środowiskowa
Glinianka

Pogadanka tematyczna
prowadzona przez
wychowawców i
zaproszonych gości: jak
reagować na przemoc,
gdzie szukać pomocy

Gminne Przedszkole “Pod Podsumowanie
Stumilowym Lasem” w
“Tygodnia bez
Pęclinie
przemocy”

Tworzenie komiksu
przez młodzież z Klubu
Młodzieżowego

Zajęcia
socjoterapeutyczne z
elementami arteterapii
i dramy prowadzi
Justyna Nagiel

Spotkanie wszystkich
dzieci i wychowawców

Przedszkole ”Leśna
Kraina” w Zakręcie

Cykliczne czytanie bajek
psycho-edukacyjnych

Dom Dzienny Senior+” w
Woli Karczewskiej

Wykład „Przemoc wobec
osób starszych oraz
sposoby zapobiegania
powyższemu zjawisku”

Wykład poprowadzi
psycholog Magdalena
Radoń

Gminne Przedszkole
“Pod Stumilowym
Lasem” w Pęclinie

“Spotkanie z
psychologiem”, godz.
15.00 - 17.00

Bezpłatne porady z
psychologiem Elżbietą
Uzarską. Zapraszamy
rodziców

Świetlica Środowiskowa
w Zakręcie

Prelekcja dla
wychowanków świetlicy
dotycząca przemocy

Świetlica Środowiskowa
w Gliniance

Zajęcia „Jak sobie radzić
z przemocą i agresją” -

Zajęcia
socjoterapeutyczne z
elementami arteterapii

i dramy (zajęcia w
ramach projektu
Bezpieczna Przystań
GOPS Wiązowna)
poprowadzi Justyna
Nagiel Świetlica Środowiskowa
Malcanów

Warsztaty plastyczne
“Trudne emocje - jak
sobie z nimi radzić”
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Targowisko gminne w
Wiązownie, CH Jarton,
centrum Glinianki

Rozdawanie “Białych
Wstążek” i ulotek przez
wolontariuszy z Centrum
Wolontariatu w
Radiówku

Ulotka z informacjami,
kiedy i gdzie udać się po
pomocy

1 grudnia

Zakręt

Propagowanie akcji
„Biała Wstążka 2019”
przy udziale
wolontariuszy,
uczestników świetlicy
środowiskowej i uczniów
ze szkoły w Zakręcie

Rozdawanie ulotek i
białych wstążek

2 grudnia

Szkoła Podstawowa im. 1
Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego w
Malcanowie

Spotkanie z
przedstawicielami policji
- porady na temat
cyberprzemocy

GOPS Wiązowna

Bezpłatne porady
pracownika socjalnego
GOPS, godz. 16.00 18.00

Świetlica Środowiskowa
Malcanów

Pogadanka “Co robić
kiedy jesteśmy
świadkami przemocy lub
sami jej doświadczamy”

Dom Kultury „Nad
Świdrem” w Woli
Karczewskiej

Konferencja dot.
przemocy i uzależnień,
godz. 14.00

Punkt InformacyjnoKonsultacyjny w
Ośrodku Zdrowia w
Wiązownie

Bezpłatne porady
psychologa - specjalisty
ds. uzależnień, godz.
16.00 - 18.00

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Dzień Praw Dziecka

3 grudnia

Przygotowanie
PARASOLA
BEZPIECZEŃSTWA klasy VI-VIII

4 grudnia

5 grudnia

Szkoła Podstawowa im.
C.K. Norwida w Zakręcie

Bezpłatne porady
psychologa szkolnego
Karoliny Łysik, godz.
16.00 - 18.00

KLUB “SENIOR +” w Woli
Karczewskiej

Wykład „Komunikacja
bez przemocy”

Wykład z elementami
warsztatowymi
prowadzi Katarzyna
Grott, psycholog PCPR

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Przedstawienie
„Kolorowe kredki”

Klasy 0-III

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Program „Chronimy
dzieci”

Podsumowanie zajęć w
formie książeczek dla
dzieci

Przedszkole “Pod
Stumilowym Lasem” w
Pęclinie

Rozmowy psychologa z
rodzicami

GOPS Wiązowna

Bezpłatne porady
prowadzone przez
Asystenta Rodziny, godz.
16.00 - 18.00

Szkoła Podstawowa im.
C. K. Norwida w Zakręcie

Warsztaty “Ręce nie
służą do bicia tylko do …
”

Ośrodek Zdrowia
Wiązowna

Rozdawanie białych
wstążek oraz ulotek
informacyjnych przez
młodzież z Klubu
Młodzieżowego

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Drugi dzień obchodów
Dnia Praw Dziecka

Przygotowanie
PARASOLA
BEZPIECZEŃSTWA klasy 0-V

Szkoła Podstawowa im. 1
Pułku Szwoleżerów
Józefa Piłsudskiego w
Malcanowie

II etap programu
“Archipelag Skarbów”

Program zapobiegający
różnym zachowaniom
ryzykownym
(uzależnienia, przemoc
fizyczna, słowna oraz o
podtekście seksualnym)
dla uczniów klas VII-VIII

GOPS Wiązowna

Bezpłatne porady
psychologa Jerzy

Alternatywne sposoby
spędzania wolnego
czasu - warsztaty

Jechalski, godz. 18.00 20.00

6 grudnia

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Warsztaty z
psychologiem dla
rodziców “Słowa ranią”,
godz. 17.00 - 20.00

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie

Nie krzywdź słowem lub
czynem...” - scenki
dramowe w wykonaniu
uczniów dla rodziców

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Ustawienie instalacji w
holu przedstawiającej
APEL DZIECKA wg
Janusza Korczaka z
ilustracjami wykonanymi
przez uczniów klas V-VII

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

„Proste rozmowy na
trudne tematy”

Lekcje na temat
wykorzystywania dzieci
w ramach programu
GADKI dla klas 0-III

Przedszkole w Woli
Duckiej

„Na pomoc Mikołajowi!”

Teatrzyk edukacyjny dla
dzieci w wykonaniu
nauczycieli

Szkoła Podstawowa z
Oddziałami
Integracyjnymi im.
Bohaterskich Lotników
Polskich w Wiązownie

„Nie krzywdź słowem lub
czynem...” - scenki
dramowe w wykonaniu
uczniów dla uczniów.

Dzień dobroci pod egidą
Świętego Mikołaja,
który zwiastuje cały rok
przyjaźni i serdeczności

Szkoła Podstawowa im.
C. K. Norwida w Zakręcie

Mikołajki z Januszem
Korczakiem - „Mów
dziecku, że jest dobre,
umie, potrafi”

Gminne Przedszkole
“Pod Stumilowym
Lasem” w Pęclinie

Bezpłatne porady i
rozmowy psychologa
Elżbiety Uzarskiej z
rodzicami, w godz. 15.00
- 17.00

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

„Bezpiecznie ze Świętym
Mikołajem” -

Warsztaty
socjoterapeutyczne i
psychologiczne dla
rodziców, tematyczne
zabawy interaktywne
dla dzieci

Rozrywka i zabawa
połączona z edukacją na
temat bezpieczeństwa i
pozytywnych form
spędzania wolnego
czasu, m.in.

przedstawienie „STOP
AGRESJI W SZKOLE” w
wykonaniu klasy II b dla
klas 0-V
7 grudnia

Hala w Szkole
Podstawowej w
Malcanowie
Targowisko Gminne w
Wiązownie

Hala w SP Wiązowna

Turniej Piłkarski o Puchar
WGW “Gramy przeciwko
przemocy”
Rozdawanie białych
wstążek, ulotek
informacyjnych oraz
komiksów stworzonych
przez młodzież z Grupy
Podwórkowej oraz Klubu
Młodzieżowego
Turniej tenisa stołowego
“ GKTS Wiązowna
przeciwko przemocy”,
pocz. godz. 9.00.

Organizator: GOK

Organizator: Tomasz
Grzybowski

8 grudnia

Gminny Park Centrum w
Wiązownie

Wydarzenie „Wspólne
ubieranie choinki” oraz
inauguracja akcji
„Świąteczna Radość
Pomagania”, pocz. godz.
12.30

Rozstrzygnięcie
konkursu dot.
przeciwdziałania
przemocy, stoisko
promocyjne akcji: białe
wstążki, ulotki

9 grudnia

Dzienny Dom “Senior
+” w Woli Karczewskiej

“Przemoc wobec osób
starszych i sposoby jej
przeciwdziałania”, godz.
10.00 - 11.30

Wykład poprowadzi
psycholog Magdalena
Radoń

GOPS Wiązowna

Bezpłatne porady:
pracownik socjalny
GOPS - specjalista ds.
przeciwdziałania
przemocy, godz. 16.00 18.00

Przedszkole w Woli
Duckiej

„STOP PRZEMOCY”rozpoznaje osoby, które
mogą mi pomóc

Quiz dla dzieci

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Czytanie bajek psychoedukacyjnych w grupie
3-latków

Tematyka: radzenie
sobie ze złością,
reagowanie na przemoc
ze strony rówieśników,
szacunek wobec
drugiego człowieka

10 grudnia

Urząd Gminy Wiązowna,
sala konferencyjna
Punkt Informacyjno Konsultacyjny w
Ośrodku Zdrowia w
Wiązownie

Podsumowanie kampanii
“Biała wstążka 2019 r.,
godz. 10.00
Bezpłatne porady
psychologa - specjalisty
ds. uzależnień, godz.
16.00 - 18.00

Gminne Przedszkole im.
Misia Uszatka w
Wiązownie

Czytanie bajek psychoedukacyjnych w grupie
3-latków

Tematyka: radzenie
sobie ze złością,
reagowanie na przemoc
ze strony rówieśników,
szacunek wobec
drugiego człowieka

Przedszkole ”Leśna
Kraina” w Zakręcie

Podsumowanie akcji
„Nie bij małych, nie bij
dużych, bo to jest
niedobra rzecz. Bo z
agresją żyć nie można,
przecież dobrze o tym
wiesz. Przecież inni
ludzie czują, przecież ich
to boli też. Bo ta
przemoc to bolesna
bardzo rzecz. Teraz nie
bij już nikogo i spokojny
bądź na co dzień.
Zapamiętaj nasze słowa:
Że z przemocą żyć nie
możesz!”

Szkoła Podstawowa im.
C. K. Norwida w Zakręcie

“Nie możemy pomóc
każdemu, ale każdy
może pomóc komuś”.

Warsztaty na temat
przemocy, reagowania
na nią i sprawcy

KLUB “SENIOR +” w Woli
Karczewskiej

Wykład „Komunikacja
bez przemocy”

Wykład z elementami
warsztatowymi
poprowadzi Katarzyna
Grott psycholog PCPR

Szkoła Podstawowa w
Gliniance

Podsumowanie kampanii
i przeprowadzonych
działań oraz
zaprezentowanie filmiku,
który w oparciu o
przeprowadzony wśród
uczniów sondaż

