DATA
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ORGANIZATOR
WYDARZENIE
UG
Ogłoszenie konkursu
Wiązowna/GKRPA #LepiejPrzytul
"Różne barwy
przemocy".
Biblioteka
"NIEPRZEZYWACZE Publiczna Gminy
agresja rówieśnicza
Wiązowna
w szkole".

17.11.2021

Filia biblioteki w
Gliniance

"Radzenie sobie w
sytuacjach
przemocy".

25.11.2021

Urząd Gminy
Wiązowna

Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.

Centrum Usług
Społecznych w
Wiązownie

Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.

Przedszkole w
Wiązownie

"Dzień Pluszowego
Misia" – inauguracja
akcji „Biała Wstążka
2021”.

OPIS, MIEJSCE I CZAS
Dzieci, młodzieży i całe rodziny. Termin
składania prac 15-29.11.2021 r.

Lekcja biblioteczna dla klas 3 szkoły w
Wiązownie. Cel spotkania:
kształtowanie empatii, uwrażliwienie na
krzywdę, uświadomienie, że przezwiska
ranią, zauważanie swoich błędów,
otwarte wyrażanie uczuć,
współdziałanie z grupą.
Lekcja biblioteczna dla klas ze szkoły w
Gliniance. Cel spotkania: rozszerzenie i
poznanie przez dzieci znaczenia słowa
"przemoc", wypracowanie umiejętności
podejmowania rozsądnych decyzji w
sytuacji przemocy, nauka do kogo się
zwrócić o pomoc, zrozumienie potrzeby
udzielania wzajemnej pomocy,
umiejętność otwartego wyrażania
uczuć, współdziałania z grupą.
Rozdawanie wstążek, ulotek i
zachęcanie do udziału w wydarzeniach.
Informacja o akcji na stronie
tuwiazowna.pl, FB, Instagram.
Rozdawanie białych wstążek osobom,
które będą przychodzić do CUS.
Zamieszczanie tekstów dotyczących
przemocy na stronie CUS.
Całodobowy dyżur telefoniczny pod nr
607 390 426. Dyżury telefoniczne
pracowników socjalnych: 607 390 737
(Zakręt, Duchnów, Izabela, Michalówek,
Zagórze, Boryszew), 607 390 499 (Wola
Karczewska, Wola Ducka, Kopki,
Lipowo, Emów, Radiówek), 607 390 586
(Glinianka, Kruszówiec, Poręby,
Bolesławów, Rzakta, Czarnówka),
607 390 547 (Dziechciniec, Żanęcin,
Pęclin, Kąck, Rudka, Malcanów),
665 330 560 (Wiązowna, Góraszka,
Majdan, Stefanówka).
Rozdanie dzieciom białych wstążek i
pluszowych misiów. Stworzenie
„Kodeksów grup”. „Nie wymuszam na
rodzicach” - wzmacnianie pozytywnych
zachowań. "Z Misiem Uszatkiem w
świat emocji" - program z emocjami
zakończony konkursem.

Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Przedszkole w
Woli Duckiej
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance, sala
gimnastyczna.

Szkoła
Podstawowa w
Gliniance
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Przedszkole w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

Biblioteka
Publiczna Gminy
Wiązowna

ŚDS w Radiówku

Gminny Ośrodek
Kultury w
Wiązownie
Gminny Ośrodek
Kultury w
Wiązownie
26.11.2021

Przedszkole w
Woli Duckiej
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.
Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.
Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.

„Dzień Pluszowego
Misia”.
Inauguracja akcji
„Biała Wstążka
2021”.
"Biały dzień w
przedszkolu".

Akcja informacyjna. Przygotowanie
plakatów tematycznych.
Rozdanie dzieciom oraz ich rodzicom
białych wstążek.
Uczniowie klas 0-VIII zostaną
poinformowani o rozpoczęciu kampanii
w szkole i w jaki sposób będzie ona
przebiegała. Wywieszone zostaną
banery na ogrodzeniu szkolnym
przedstawiające prace "STOP
PRZEMOCY".
W klasach 0. Zabawy i konkursy.

Przypinanie białych wstążek wszystkim
uczniom, pracownikom i rodzicom.
Tablice informujące o kampanii.
Wprowadzenie do kampanii, pogadanki
w grupach, przypięcie symboli kampanii
- białej wstążki. Informacja do rodziców.
Inauguracja akcji
Akcja informacyjna - wdrożenie
„Biała Wstążka
społeczności szkolnej w akcję "Biała
2021”.
wstążka" przez uczniów klas 8.
Uczniowie przychodzą w ubraniach z
białymi akcentami.
„Różne barwy
We wszystkich placówkach biblioteki
przemocy” - kącik z
pojawią się specjalnie na tę okazję
książka.
zaaranżowane kąciki czytelnicze z
tematyczną literaturą dotyczącą
różnych form przemocy i radzenia sobie
z nią.
Konkurs malarski
Konkurs przeznaczony będzie dla
"Przemoc psychiczna uczestników Środowiskowych Domów
- jak ja widzisz?”.
Samopomocy z terenu województwa
mazowieckiego.
Spotkanie z policją w Policjant porozmawia z seniorami na
ramach” Akademii
temat rodzajów przemocy oraz
Seniora”.
sposobów radzenia sobie z nią.
Rodzicielstwo bez
Spotkanie dla opiekunów dzieci do 3
przemocy - spotkanie roku życia. Zapraszamy razem z dziećmi.
z psychologiem w
Klubie "Rodzina".
Marsz „Białej
Spacer z symbolicznymi wstążkami i
Wstążki”.
białymi balonami.
Lekcje wychowawcze Wychowawcy przeprowadzą w swoich
na temat telefonów
klasach lekcje dotyczące telefonów
zaufania.
pomocowych, telefonów zaufania.
Powstanie tablica informacyjna z
numerami.

27.11.2021

28.11.2021

29.11.2021

Przedszkole w
Zakręcie

"Bądź z innej bajki".

Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

„Biała Wstążka” –
robimy znak akcji.

Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Gminny Ośrodek
Kultury w
Wiązownie

„mówimy nie
przemocy”.

Dzienny Dom
„Senior+” w Woli
Karczewskiej
Gminny Ośrodek
Kultury w
Wiązownie
Przedszkole w
Pęclinie, godz.
Przedszkole w
Woli Duckiej
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance,
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Przedszkole w
Zakręcie
Podstawowa w
Zakręcie

Informacja do rodziców dotycząca
kampanii "Bądź z innej bajki".
Pogadanki z dziećmi.
Uczniowie pod opieką nauczycieli
przygotowują wstążki dla siebie i swojej
rodziny. Przygotowane wstążki
przypięte do ubrania będą towarzyszyć
społeczności szkolnej przez cały czas
trwania akcji.
Prezentacja na temat przemocy dla
uczniów klas 0-3.

„Kącik prawny”.

Ogłoszenie konkursu plastycznego
"Różne Barwy Przemocy" na plakat
tematyczny.
Film „Smocze Kraina” Projekcja popularnego filmu dla dzieci o
oraz smocze
smokach o godz. 10.00. W godz. 11.30warsztaty.
13.00 warsztaty tworzenia smoków.
Wstęp 20 zł. Obowiązują zapisy, kontakt
pod nr tel. 22 180 00 41.
Z seniorami o
Wykłady prawnika, psychologa i policji
przemocy i jej
w godz. 10.30 – 14.00.
zapobieganiu.
„RUN – NO STRESS”
Trening biegowy z białą wstążką.
Zbiórka przy wejściu o godz. 09.00 na
Gminny Park Centrum w Wiązownie.
"Dzień Praw Dziecka" Przedstawienie interaktywne
- biały tydzień.
przygotowane przez nauczycieli.
Inauguracja akcji.
„Barwy trudnych
Spotkanie z psychologiem.
emocji”.
Konsultacje
Porady dla mieszkańców w godz. 14.30
psychologiczne.
– 15.30.
„Kącik prawny”.

"Spotkanie u Sowy".
„Barwy przemocy” forma artystyczna
oraz informacyjnoedukacyjna.

Pogadanki na temat przemocy i jej
zapobieganiu na lekcjach z
wychowawcą.
Teatrzyk w wykonaniu nauczycielek,
rozmowy o emocjach.
Uczniowie klas 0-3 przygotują obrazki
przedstawiające "Barwy przemocy - jak
wygląda przemoc". Uczniowie klas
starszych (4-8) przygotują akcję
informacyjną odnośnie rodzajów
przemocy oraz ich definicji. Prace
artystyczne, jak również broszurki
informacyjne zostaną umieszczone w
szkole oraz na tablicach ogłoszeń na
terenie Zakrętu i okolicznych
miejscowości gminnych.

30.11.2021

01.12.2021

Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
ŚDS w Radiówku

„Różne barwy
przemocy”.

Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

"Dziecko ma prawo"
– piosenka kampanii.

Przedszkole w
Zakręcie

Dzień Życzliwości.

Centrum Usług
Społecznych w
Wiązownie
Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
UG
Wiązowna/GKRPA
Urząd Gminy,
Punkt
InformacyjnoKonsultacyjny
ŚDS w Radiówku

Dyżur psychologa.

Centrum Usług
Społecznych w
Wiązownie
Przedszkole w
Pęclinie
Przedszkole w
Woli Duckiej
Przedszkole w
Zakręcie

Warsztaty malarskie.

Film
antyprzemocowy.

Przygotowanie gazetki ściennej i
dekoracji antyprzemocowych (klasa 3
b).
Uczestnicy ŚDS w Radiówku.
Wychowawcy i nauczyciel muzyki
nauczą uczniów klas 0-VI piosenki
"Dziecko ma prawo", która zostanie
zaprezentowana na zakończenie
Kampanii Biała Wstążka.
Nauka piosenki "Mała Orkiestra Dni
Naszych - Piosenka o życzliwości".
Wykonanie w domu z rodzicami orderu
życzliwości.
Porady dla mieszkańców w siedzibie
CUS w godz. 16.00 – 18.00 (Radiówek
25).
Przygotowanie filmu (klasa 3 c).

„Kącik prawny”.

Filmy związane z zapobieganiem i
skutkami przemocy.

Sesja Rady Gminy
Wiązowna.
Indywidualne
spotkania z
terapeutą.

Przypięcie białych wstążek radnym
Gminy Wiązowna.
Porady dla mieszkańców w godz. 16.00
– 18.00.

Artykuł "Barwy
przemocy".
Telefoniczny dyżur
psychologa.

FB ŚDS Radiówek, strona tuwiazowna.pl

Konsultacje i porady
psychologa.
„Różne barwy
przemocy”.
Bajka terapeutyczna
"O Lisku Urwisku".

Konsultacje i porady dla dorosłych w
godz. 15.00 – 16.00.
Przygotowanie tablicy informacyjnej
dotyczącej akcji dla rodziców.
Rozmowa z dziećmi po wysłuchaniu
bajki na temat panowania nad
emocjami.
Uczniowie będą przygotowywać
propozycje wsparcia jakie mogą
zaproponować koledze/koleżance w
kryzysie. Prowadzona będzie również
akcja informacyjna o instytucjach
oferujących pomoc osobom
doświadczającym przemocy.
Przygotowanie piosenki (klasa 5 c).

Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

„Rówieśnik rówieśnikowi jako
wsparcie w trudnej
sytuacji”.

Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie

Antyprzemocowa
piosenka.

Porady dla mieszkańców pod nr tel.
516 139 779 w godz. 08.00 – 14.00.

02.12.2021

Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
ŚDS w Radiówku

„Kącik prawny”.

Scenki improwizowane o "Różnych
barwach przemocy".

Rozprawa sądowa –
symulacja.

GOK Wiązowna

Trening Nordic
Walking „Zdrowe
ciało - zdrowy
umysł”.
Kwiat symbol "Nie bij
nawet kwiatem".

Sala ŚDS na dwie godziny zamieni się w
salę rozpraw, gdzie uczestnicy i
pracownicy wciela się w role sprawcy
przemocy, ofiary, sędzię, adwokata,
prokuratora i ławników.
Zbiórka o godz. 18.30 przy świetlicy w
Dziechcińcu. Wstęp wolny.

Przedszkole w
Woli Duckiej
ŚDS w Radiówku
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

GOK Wiązowna

Przedszkole w
Zakręcie

Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

03.12.2021

Dyżur telefoniczny
psychologa
„Przemocowe znaki
zakazu”.

Trening Nordic
Walking „Zdrowe
ciało - zdrowy
umysł”.
"Przyjaźń zamiast
nienawiści - jak być
dobrym kolegą i
przyjacielem".
"Rówieśnik rówieśnikowi". Dyżur
psychologa oraz
warsztaty dla
rodziców.

Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

„Przerwa Mima”.

Przedszkole w
Zakręcie

Kodowanie na
dywanie
"Współpraca i
życzliwość”.
„Starsi młodszym
czytają”.

Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

Wykonanie papierowych kwiatów i
przekazanie ich z hasłem "Nie bij nawet
kwiatem" różnym instytucjom.
Porady dla mieszkańców pod nr 22 610
45 81 w godz. 8.00 – 16.00.
Każda klasa będzie miała za zadanie
wykonać znak zakazu (sprzeciw wobec
przezywaniu, obgadywaniu,
wykluczeniu z grupy, złośliwych smsów,
itd.). Klasy będą losowały hasła na
swoje znaki zakazu. Powstałe plakaty
będą wyeksponowane na „Kręgu
antyprzemocowym” 7 grudnia oraz na
korytarzach w szkole.
Zbiórka o godz. 18.30 przy świetlicy w
Żanęcinie. Wstęp wolny.

Pogadanka w grupach z psychologiem.

Psycholog w godz. 16.00 – 17.00 będzie
prowadził darmowe konsultacje, porady
dla mieszkańców Zakrętu. Od godz.
17.00 prowadzone będą warsztaty dla
rodziców uczniów klas 0-8 "Złość
Dziecka, złość Rodzica".
W czasie przerwy uczniowie i
nauczyciele będą milczeć na
korytarzach jako znak sprzeciwu wobec
przemocy.
Kodowanie z wykorzystaniem GeniBota
- robota do nauki kodowania.

Uczniowie z klas 4-8 przeczytają bajki
dla uczniów klas 0-3. Akcja ma na celu
integrację międzypokoleniową, naukę

04.12.2021

05.12.2021

06.12.2021

07.12.2021

Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Zakład
Gospodarki
Komunalnej w
Wiązownie
GOK Wiązowna

Plakaty
antyprzemocowe.

Gminny Ośrodek
Kultury w
Wiązownie
Przedszkole w
Woli Duckiej
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance
Przedszkole w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

„RUN – NO STRESS”

ŚDS w Radiówku

Warsztaty teatralne

Przedszkole w
Pęclinie
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

Spotkanie z
policjantem.
„Krąg
antyprzemocowy”.

Centrum Usług
Społecznych w
Wiązownie

Dyżur psychologa.

alternatywnego sposobu spędzania
wolnego czasu. Uczniowie klas starszych
jako wzór dla uczniów klas młodszych.
Przygotowanie plakatów (klasy 2 a,5 a,
4a i b)

„Kącik prawny”.

Scenki improwizowane o "Różnych
barwach przemocy".

Warsztaty "Pan
Kropelka - strażnik
mocy".

W ramach wydarzenia dzieci wykonają
prace plastyczne na folii typu strech.
Dodatkowo odbędzie się loteria
fantowa dla dzieci.
Rozstrzygnięcie konkursu
„#LepiejPrzytul”. Podczas wydarzenia
będzie można spotkać się z Mikołajem i
wziąć udział w warsztatach "Fabryki
Elfów". Na najmłodszych czekają liczne
gry i zabawy. Ponadto odbędzie się
podsumowanie ostatniej i rozpoczęcie
nowej akcji „Świąteczna Radość
Pomagania”.
Trening biegowy z białą wstążką.
Zbiórka przy wejściu o godz. 09.00 na
Gminny Park Centrum w Wiązownie.
Warsztaty plastyczne.

„Wspólne ubieranie
choinki”

„Tarcze Rycerzy
Białej Wstążki”.
Konsultacje
psychologiczne.
"Biały kwiat dla
przyjaciela".
„Radzimy sobie ze
złością” oraz „Akcja
motywacja”.

Porady dla mieszkańców w godz. 14.30
– 15.30.
Praca plastyczna z wykorzystaniem
różnych materiałów.
Wychowawcy w ostatnim tygodniu
trwania akcji przeprowadzą z uczniami
warsztaty "Rodzimy sobie ze złością nie dopuszczamy do agresji". Zajęcia
będą miały na celu naukę wyrażania
złości w sposób konstruktywny.
Warsztaty w których pracownicy ŚDS
będą odgrywać scenki sytuacyjne
dotyczące przemocy powiązane będą z
psychoedukacją na jej temat.
Poznanie pracy policjanta, ośmielanie
dzieci względem osób mundurowych.
Wszyscy uczniowie z nauczycielami
wyjdą na dwór, okrążą szkołę, trzymając
w ręku biały balonik i plansze ze
znakami sprzeciwu wobec przemocy.
Porady dla mieszkańców w CUS w godz.
16.00 – 18.00 (Radiówek 25).

08.12.2021

09.12.2021

Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Urząd Gminy,
Punkt
InformacyjnoKonsultacyjny,
Centrum Usług
Społecznych w
Wiązownie
Przedszkole w
Pęclinie
GOK Wiązowna

„Kącik prawny”.

Oglądanie filmów związanych z
zapobieganiem i skutkami przemocy.

Indywidualne
spotkania z
terapeutą.

Porady dla mieszkańców w godz. 16.00
– 18.00.

Telefoniczny dyżur
psychologa.

Porady dla mieszkańców pod nr tel. 22
780 46 59 w godz. 08.00 – 14.00.

Konsultacje i porady
psychologa.
Spektakl Świąteczny
dla dzieci w Rzakcie

Przedszkole w
Woli Duckiej
Przedszkole w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
GOK Wiązowna

”Tarcze Rycerzy
Białej Wstążki”.
"Więcej ruchu dla
maluchów".
„Stop przemocy”.

Konsultacje i porady dla dorosłych godz.
15.00 – 16.00.
Świetlica w Rzakcie. Spektakl w
wykonaniu teatru Blaszany Bębenek.
Wstęp wolny.
Wernisaż prac wykonanych przez dzieci.

Przedszkole w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie

Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
GOK Wiązowna

10.12.2021

Przedszkole w
Woli Duckiej
Szkoła
Podstawowa w
Gliniance

„Kącik prawny”.

Trening Nordic
Walking „Zdrowe
ciało - zdrowy
umysł”.
Dyżur psychologa.
Kontynuacja akcji
"Akcja motywacja".
Dyżur pedagoga oraz
warsztaty dla
Rodziców „Barwy
przemocy”.
„Kącik prawny”.

Trening Nordic
Walking „Zdrowe
ciało - zdrowy
umysł”.
„Dalsze przygody
Rycerza Białej
Wstążki”.
Przedstawienie
"Podróżnik w krainie
Praw Dzieci".

Zabawy muzyczno-ruchowe.
Zajęcia dotyczące przemocy
prowadzone przez uczniów dla
wybranych klas.
Pogadanki na lekcjach z wychowawcą

Zbiórka o godz. 18.30 przy świetlicy w
Dziechcińcu. Wstęp wolny.

Konsultacje i porady dla mieszkańców w
godz. 15.00 – 16.30.
Pedagog od godz. 16.00-17.00 będzie
prowadził darmowe porady, konsultacje
dla mieszkańców Zakrętu. Od godz.
17:00 będzie prowadzony warsztat dla
Rodziców uczniów klas 0-8 "Barwy
przemocy".
Scenki improwizowane o "Różnych
barwach przemocy.
Zbiórka o godz. 18.30 przy świetlicy w
Żanęcinie. Wstęp wolny.

Teatrzyk cieni przygotowany przez
nauczycieli.
W dniu zakończenia Kampanii zostanie
wystawione przedstawienie pt.
Podróżnik w krainie Praw Dziecka"
przygotowane przez uczniów klasy VI

Szkoła
Podstawowa w
Malcanowie
Przedszkole w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Zakręcie
Szkoła
Podstawowa w
Wiązownie
Urząd Gminy
Wiązowna

Podsumowanie akcji
„Biała Wstążka
2021”.
Podsumowanie akcji
„Biała Wstążka
2021”.
Podsumowanie akcji
„Biała Wstążka
2021”.
Podsumowanie akcji
"Biała Wstążka
2021".
Podsumowanie akcji
„Biała wstążka
2021”.

dla całej społeczności szkolnej.
Uczniowie zaprezentują również
piosenkę "Dziecko ma prawo". Z tego
wydarzenia powstanie film, który
będzie umieszczony na stronie szkoły.
Podsumowanie konkursu plastycznego,
podsumowanie kampanii "Różne Barwy
Przemocy".
Prace plastyczne w grupach
"Pomagajmy z uśmiechem”.
Podsumowanie akcji przez uczniów klas
8 przygotowane dla społeczności
szkolnej.
Apel - prezentacja działań.

Prezentacja ze zdjęciami z wydarzeń.

