
„Różne barwy przemocy”

Trzecia edycja Kampanii 

„Biała Wstążka” 

w 

Gminie Wiązowna



„Biała wstążka” to największa na świecie kampania mająca na celu 

zatrzymanie przemocy. Jest ona prowadzona w ponad 60 krajach, 

także w Polsce. Gmina Wiązowna już po raz trzeci przystąpiła do 

kampanii „Białej Wstążki”. W tym roku akcję zorganizowaliśmy pod 

hasłem „Różne barwy przemocy”.

Znakiem akcji jest biała wstążka. Jej noszenie jest być symbolem 

sprzeciwu wobec przemocy, która przybierać może różne formy. 

To nie tylko bicie, wyzywanie czy krzyczenie – przemocą jest także 

zaniedbywanie dziecka, mobbing pracowników czy hejt w Internecie. 

W czasie tegorocznej edycji kampanii przygotowano 

i rozdano ponad 5000 wstążek.



Kampania „Biała Wstążka” w Gminie Wiązowna

Od 25 listopada do 10 grudnia 2021 r. na terenie naszej gminy odbyło się ponad

100 różnego rodzaju spotkań, warsztatów, marszy przeciw przemocy, zajęć,

przedstawień, konkursów, zawodów sportowych itp.

Zorganizowano też bezpłatne porady: psychologów, pedagogów, pracowników

socjalnych, asystentów rodziny, specjalistów m.in. od uzależnień.

W ramach kampanii pracownicy Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna pełnili

całodobowy dyżur telefoniczny.









Konkurs #LepiejPrzytul „Różne barwy przemocy”

Rozstrzygnęliśmy konkurs w ramach gminnej akcji „Biała Wstążka”. Na konkurs wpłynęły ich 98. Jury pod przewodnictwem 

Agaty Łęgowskiej, przewodniczącej Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, miało naprawdę trudny 

orzech do zgryzienia. Zwracało uwagę na przedstawienie tematu samodzielność wykonania oraz na walory artystyczne prac.



„Niebieska Karta” – ważna procedura! 

W 2020 r. do gminnych zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

trafiło 91 300 „Niebieskich Kart”, wskazujących na możliwość wystąpienia domowej agresji.
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Według statystyk policji w 2020 r. w Polsce było 85,6 tys. osób, wobec których istniało 

podejrzenie stosowania przemocy. Prawie 63 tys. z nich to kobiety, a 12 tys. to osoby 

małoletnie. To najmniej od 2012 r. Dla porównania w 2019 r. osób, które mogły doświadczyć 

przemocy było według statystyk 88 tys.

W 2020 r. sporządzono 91,4 tys. formularzy karty „Niebieskiej Karty”. Funkcjonariusze policji 

wypełnili 72,6 tys. z nich, a pracownicy socjalni 10 tys. Dla porównania w 2019 r. sporządzono 

94,7 tys., z czego za 12 tys. odpowiedzialni byli pracownicy socjalni, a za 74,3 tys. policjanci.

Wzrosła za to liczba „Niebieskich Kart” wypełnianych przez pracowników oświaty i ochrony 

zdrowia. I to pomimo tego, że większość lekcji i wizyt odbywała się zdalnie. W przypadku 

lekarzy jest to aż 1039 kart w 2020 r., podczas gdy rok wcześniej było ich 658. Nauczyciele 

wypełnili 5307 kart – o 458 więcej niż rok temu.



GDZIE MOŻNA SIĘ ZWRÓCIĆ PO POMOC?

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna

Radiówek 25, tel. 22 780 46 59, e-mail: bom@cuswiazowna.pl

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny w Wiązownie

czynny we wtorki w godz. 16.00-18.00

Urząd Gminy Wiązowna, ul. Lubelska 59, pok. nr 1

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Wiązowna

Radiówek 25, tel.: 22 780 46 59

e-mail: pomoc-zespol@cuswiazowna.pl

Posterunek Policji w Wiązownie

ul. Leśna 4, tel. 47 724 17 61, 112 lub 997

Oficer dyżurny KPP w Otwocku 

tel. 47 724 19 00 lub 47 724 12 13

Niebieska Linia”

tel. 800 120 002, 

e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info



Centrum Praw Kobiet

całodobowy telefon interwencyjny dla kobiet - ofiar przemocy 

600 070 717

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

- Niebieska Linia

ogólnopolski numer dla ofiar przemocy w rodzinie 

800 120 002

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 

Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa 

Psychologicznego

tel. 22 668 70 00  

pon. – pt. w godz. 8.00 – 20.00, sob. w godz. 9.00-14.00.

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka 

800 12 12 12

Helpline.org.pl 

800 100 100

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 

116 111



Dziękujemy za udział w kampanii „Biała Wstążka”

Zespołowi Interdyscyplinarnemu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie;

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; 

Centrum Usług Społecznych Gminy Wiązowna;

Urzędowi Gminy Wiązowna oraz Radzie Gminy Wiązowna; 

Wszystkim naszym placówkom oświatowym (szkołom i przedszkolom); 

Bibliotece Publicznej Gminy Wiązowna i jej filiom; 

Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Wiązownie i świetlicom wiejskim; 

Dziennemu Domowi „Senior+” i Klubowi „Senior+” z Woli Karczewskiej; 

Wszystkim świetlicom środowiskowym - nauczycielom, pedagogom oraz dzieciom i młodzieży; 

Wszystkim klubom sportowym;

Centrum Wolontariatu Radiówek; 

Środowiskowemu Domowi Samopomocy; 

Psychologom i pedagogom pracującym w szkołach, przedszkolach i innych jednostkach;

Komendzie Policji w Otwocku i Posterunkowi Policji w Wiązownie;

Wszystkim naszym Ochotniczym Strażom Pożarnym.


