
HARMONOGRAM AKCJI „BIAŁA WSTĄŻKA 2020” 
 

DATA MIEJSCE I CZAS WYDARZENIE OPIS 
23.11.2020 r. Dzienny Dom „Senior+” w 

Woli Karczewskiej 
Warsztaty na temat przemocy  

25.11.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Pogadanka z dziećmi na temat 
przemocy, przygotowywanie 

białych wstążek 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Gliniance 

„Bajki logopedyczne”  
spotkanie z logopedą 

Klasy „0” 

 Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka  

w Wiązownie 

Warsztaty - przygotowywanie 
białych wstążek; 

Rozstrzygnięcie konkursu 
przedszkolnego "Miś Uszatek - 

STOP PRZEMOCY" 

 

 Przedszkole w Woli Duckiej Inauguracja kampanii  
„Biała wstążka 2020” 

 

 GOPS Wiązowna  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie 

Dzień Praw Dziecka  

 Biblioteka Publiczna  
Gminy Wiązowna 

Bibliotekoterapia 
"Porozumienie bez przemocy" 

Specjalny kącik 
tematyczny z 

publikacjami na temat 
pomocy, złych emocji  
i radzenia sobie z nimi 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

Konkurs plastyczny „Przemocy 
mówimy Nie!” dla uczniów 

szkoły 

 

 GOK, Orlik w Zakręcie 
 (ul. Szkolna 11) 

w godz. 17.00 –- 18.00 

„Gramy Fair Play” zajęcia 
sportowe dla dzieci 

Wstęp wolny 

 Urząd Gminy Wiązowna Inauguracja akcji „Biała 
wstążka 2020”. Zamieszczenie 

informacji o akcji „Biała 
wstążka 2020” 

Rozdawanie wstążek, 
ulotek i zachęcanie do 
udziału w wydarzeniu;  

tuwiazowna.pl, FB, 
Instagram 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Inauguracja Kampanii „Biała 
wstążka 2020” 

 

26.11.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Teatrzyk „Przygody Lwa 
Raptusa” 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Gliniance 

Konkurs plastyczny "My dzieci 
- Przemocy mówimy NIE!" 

Uczniowie klas 0 - VIII 

 Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka  

Program "Chronimy dzieci" Program profilaktyki 
przemocy wobec 



w Wiązownie dzieci będzie 
prowadzony przez 

sześć dni 

 Przedszkole w Woli Duckiej Bajka autorska Zapoznanie dzieci  
z treścią bajki 

autorskiej, 
udostępnienie tekstu 

bajki na stronie 
przedszkola 

 GOPS Wiązowna 
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Klub młodzieżowy Radiówek Warsztaty plastyczne dla 
młodzieży  "Stop przemocy" 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

Czytanki dla najmłodszych  
w świetlicy 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki w klasach na temat 
kampanii na rzecz 

przeciwdziałania przemocy 
„Biała wstążka 2020” 

 

27.11.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Bajki terapeutyczne  

 Szkoła Podstawowa  
w Gliniance 

Lekcje wychowawcze  
"Świat wolny  
od przemocy" 

Lekcje te będą 
przeprowadzane we 
wszystkich klasach  
w czasie trwania 

kampanii 

 Przedszkole w Woli Duckiej  
w godz. 16.00 - 17.00 

Dyżur telefoniczny psychologa 
pod nr tel. 

22 180 00 20 

 

 GOPS Wiązowna 
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

Czytanki terapeutyczne  
dla klas 0 

 

 GOK, Orlik w Zakręcie  
(ul. Szkolna 11) 

w godz. 19.45 - 21.30 

„Gramy Fair Play”   
zajęcia sportowe  

dla osób 35+ 

Wstęp na zaproszenie 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki w klasach na temat 
kampanii na rzecz 

przeciwdziałania przemocy 
„Biała wstążka 2020” 

 

28.11.2020 r. GOPS Wiązowna „Przemoc fizyczna  
i psychiczna” - zamieszczenie 

filmu na www i FB GOPS 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

Mecz I ligi tenisa stołowego 
„Przeciw przemocy” 

 

29.11.2020 r. GOPS Wiązowna „Przemoc wobec dzieci”   
 

Zamieszczenie filmu 
na www i FB GOPS 



30.11.2020 r. ŚDS Radiówek 
w godz. 13.30 - 14.30 

„Czym jest przemoc.  
Mity i fakty”  

dyskusja panelowa dla 
uczestników ŚDS 

 

 Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Bajki terapeutyczne  

 Przedszkole w Woli Duckiej Bajka autorska   
- przygotowania do 

przedstawienia 

Pracują wszystkie 
grupy - utrwalanie 

tekstu, przygotowanie 
scenografii, kukiełek  

- prace będą trwały do 
końca akcji 

 GOPS Wiązowna 
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie 

„Tydzień bez przemocy” Pogadanki, rozmowy, 
prezentacje, filmy dla 

dzieci 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

„Stop przemocy” - scenki 
terapeutyczne 

W wybranych klasach 
przedstawianie 

scenek; tworzenie  
i prezentacja plakatów 

 GOK, Orlik w Zakręcie 
(ul. Szkolna 11) 

w godz. 19.45 - 21.30 

„Gramy Fair Play”   
zajęcia sportowe  

dla osób 35+ 

Wstęp na zaproszenie 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki, we wszystkich 
klasach 

 na temat przemocy 
 i sposobach jej 

przezwyciężania oraz 
bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży 

 

01.12.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Konkurs plastyczny  
„Biała wstążka” 

Przygotowywanie prac 
na konkurs 

 Punkt przyjęć interesantów  
w GOPS 

Dyżur psychologa  
w godz. 16.00 - 18.00 

 

 GOPS Wiązowna,  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole 
 „Pod Stumilowym Lasem” 

 w Pęclinie 

„Tydzień bez przemocy” Pogadanki, rozmowy, 
prezentacje, filmy dla 

dzieci 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

„Nie dla przemocy”   
scenki teatralne 

W wybranych klasach 
przedstawianie scenek 

antyprzemocowych 

 Urząd Gminy, Punkt 
Informacyjno-Konsultacyjny  

w godz. 16.00 – 18.00 

Indywidualne spotkania z 
terapeutą 

 

 Szkoła Podstawowa  Zajęcia terapeutyczne   



w Malcanowie na temat przemocy  
i sposobach jej 

przezwyciężania 

02.12.2020 r. ŚDS Radiówek Teatr cieni w wykonaniu 
uczestników i pracowników 

ŚDS-u 

Film udostępniony 
będzie na FB ŚDS  
I tuwiazowna.pl 

 Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Konkurs plastyczny "Kocham, 
lubię, szanuję, nie biję" 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Gliniance  

w godz. 17.00 - 18.00 

Konsultacje on-line  
z psychologiem   

Spotkanie dla 
rodziców  

z psychologiem 
Elżbietą Uzarską 

 Przedszkole w Woli Duckiej „Prawa dziecka”  
warsztaty z psychologiem 

 

 GOPS Wiązowna  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie 

„Tydzień bez przemocy” Pogadanki, rozmowy, 
prezentacje, filmy dla 

dzieci 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

„Mały Miś w świecie wielkiej 
literatury”   

Zajęcia z oswajania 
złości w zerówkach 

 GOK, Orlik w Zakręcie  
(ul. Szkolna 11)  

w godz. 17.00 - 18.00 

„Gramy Fair Play”   
zajęcia sportowe dla dzieci 

Wstęp wolny 

 Urząd Gminy Wiązowna Zamieszczenie artykułu na 
temat przemocy ekonomicznej 

tuwiazowna.pl, FB, 
Instagram 

03.12.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

„Emocje - ważna rzecz”  
spotkania grupowe z  

psychologiem 

 

 Przedszkole w Woli Duckiej Wernisaż prac przygotowanych 
przez dzieci  

 

 GOPS Wiązowna  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Klub młodzieżowy  Radiówek Warsztaty "Jak zapobiegać 
dokuczaniu w klasie  
i tworzyć atmosferę 

koleżeństwa i współpracy" 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie 

„Tydzień bez przemocy” Pogadanki, rozmowy, 
prezentacje, filmy dla 

dzieci 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

Scenki antyprzemocowe Uczniowie klasy 4 
przedstawią scenki 
antyprzemocowe 

klasie 1 

04.12.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

" Mam zły dzień" - uwalnianie 
nagromadzonych emocji 

Praca  
z zastosowaniem 

elementów arteterapii 



poprzez zabawy muzyczno- 
ruchowe. 

 Przedszkole w Woli Duckiej  
w godz. 16.00 - 17.00 

Dyżur psychologa pod nr tel. 
22 180 00 20 

 

 GOPS Wiązowna  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

w Pęclinie 

„Tydzień bez przemocy” Pogadanki, rozmowy, 
prezentacje, filmy dla 

dzieci 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

„Przemoc jest zła”  

 GOK, Orlik w Zakręcie  
(ul. Szkolna 11) 

w godz. 19.45 – 21.30 

„Gramy Fair Play”  zajęcia 
sportowe dla osób 35+ 

Wstęp na zaproszenie 

 Urząd Gminy Wiązowna Zamieszczenie artykułu na 
temat „Niebieskiej Karty” 

tuwiazowna.pl, FB, 
Instagram 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki na temat przemocy  
i sposobach jej 

przezwyciężania oraz 
bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży 

 

05.12.2020 r. GOPS Wiązowna „Zaniedbanie” - zamieszczenie 
filmu na www i FB GOPS 

 

06.12.2020 r. GOPS Wiązowna „Przemoc ekonomiczna” - 
zamieszczenie filmu na www  

i FB GOPS 

 

 „Świąteczna Radość 
Pomagania” 

 Gminny Park Centrum  
w Wiązownie  

w godz. 10.00 - 12.00 

Rozstrzygnięcie konkursu  
„Miłość ma moc” 

 

07.12.2020 r. ŚDS Radiówek 
 

„Niebieska karta”   
spotkanie z pracownikiem 

GOPS 

„Niebieskiej karty” - 
kiedy można ją 

założyć, kto może ją 
założyć, w jakim celu 

 Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Bajki terapeutyczne  

 Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka w 

Wiązownie  
w godz. 17.00 - 20.00 

wstęp wolny 

Warsztaty  
"Słowa ranią" 

Warsztaty dla 
rodziców zwracające 
uwagę na właściwy 

sposób 
komunikowania się  

z dzieckiem 

 GOPS Wiązowna 
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Przedszkole  
„Pod Stumilowym Lasem”  

Spotkanie z policjantem  



w Pęclinie 

 Szkoła Podstawowa  
w Wiązownie 

„Nie przemocy” Zajęcia z dramy  
w klasie 5 

 GOK, Orlik w Zakręcie 
 (ul. Szkolna 11)  

w godz. 19.45 - 21.30 

„Gramy Fair Play”  zajęcia 
sportowe dla osób 35+ 

Wstęp na zaproszenie 

 Urząd Gminy Wiązowna Zamieszczenie artykułu na 
temat przemocy wobec osób 

starszych 

tuwiazowna.pl, FB, 
Instagram 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Zajęcia terapeutyczne  
na temat przemocy  

i sposobach jej 
przezwyciężania 

 

08.12.2020 r. Gminne Przedszkole 
 im. Misia Uszatka  

w Wiązownie 

„W świecie bajek” Bajki 
psychoedukacyjne  

 Przedszkole w Woli Duckiej „Życzliwe Balony” Przygotowanie 
życzliwych balonów 

razem z dziećmi  
i ozdobienie nimi 

placówki  

 GOPS Wiązowna  
W godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Punkt przyjęć interesantów  
w GOPS, godz. 16.00 - 18.00 

Dyżur psychologa  

 Urząd Gminy Wiązowna 
 Punkt Informacyjno-

Konsultacyjny,  
w godz. 16.00 –- 18.00 

Indywidualne spotkania  
z terapeutą 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki na temat  
„Jak sobie radzić z przemocą” 

 

09.12.2020 r. Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka  

w Wiązownie 

„W świecie bajek” Bajki 
psychoedukacyjne o 
tematyce: radzenie 

sobie ze złością, 
reagowanie na 

przemoc ze strony 
rówieśników, szacunek 

wobec drugiego 
człowieka 

 Przedszkole w Woli Duckiej Warsztaty z psychologiem 
„Nasze emocje” 

 

 GOPS Wiązowna 
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Urząd Gminy Wiązowna Zamieszczenie artykułu na 
temat cyberprzemocy 

tuwiazowna.pl, FB, 
Instagram 

 Szkoła Podstawowa  Zajęcia terapeutyczne   



w Malcanowie na temat przemocy  
i o sposobach jej 
przezwyciężania 

10.12.2020 r. Przedszkole "Leśna Kraina"  
w Zakręcie 

Rozstrzygnięcie konkursu 
plastycznego 

Rozdanie nagród, 
zabawy integracyjne 

 Szkoła Podstawowa  
w Gliniance 

Przedstawienie   
"Podróżnik w krainie  

Praw Dzieci" 

Uczniowie kasy VII c 
przygotują 

przedstawienie, które 
zostanie nagrane, 

będzie można obejrzeć 
na zakończenie 

kampanii 

 Gminne Przedszkole  
im. Misia Uszatka  

w Wiązownie 

"Białe Balony" Spotkanie na placu 
zabaw, wypuszczenie 

białych balonów  

 Przedszkole w Woli Duckiej Teatrzyk autorski Przedstawienie 
przygotowane przez 

nauczycielki i dzieci na 
zakończenie akcji 

 GOPS Wiązowna  
w godz. 8.00 - 19.30 

Dyżury telefoniczne 
pracowników socjalnych  

i asystentów rodziny 

 

 Szkoła Podstawowa  
w Malcanowie 

Pogadanki na zajęciach  
z wychowawcami na temat 
przemocy i sposobach jej 

przezwyciężania oraz 
bezpieczeństwa dzieci  

i młodzieży 

 

 Urząd Gminy Wiązowna Podsumowanie akcji  
„Biała wstążka 2020” 

 

 


