
 

 

 

 

Nie bądź obojętny! Włącz się do akcji „Białej Wstążki”! 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Ełku włącza się 
w Kampanię  „Białej Wstążki” w dniach 25.11.2020 - 10.12.2020 r. 

 Jest  to największa na świecie kampania mająca na celu zatrzymanie przemocy wobec kobiet,  
prowadzona jest  w ponad 60 krajach. Kampania została stworzona przez mężczyzn i jest przede 

wszystkim do nich skierowana. Idea „Białej Wstążki” jest symbolem sprzeciwu wobec 
przemocy, a także zobowiązaniem, że przemoc nie będzie stosowana, akceptowana ani 

przemilczana. Jedynie wspólne działania przyniosą wymierne efekty.  
W Ełku kampania realizowana będzie po raz ósmy z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  oraz przy współpracy z Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku. 
Osoby, które w czasie trwania akcji będą nosić białą wstążkę, zamanifestują w ten sposób chęć 

zatrzymania przemocy wobec kobiet. Biała wstążka oznacza deklarację nie tylko wyrzeczenia się 
stosowania przemocy, ale także reagowania, gdy się jest jej świadkiem. 

 

Jak to się zaczęło ? 

Akcja jest wynikiem wydarzenia z 6 grudnia 1989 roku, kiedy w Montrealu mężczyzna 
zamordował na politechnice 14 kobiet, a 13 ranił, twierdząc, że sam nie skończył studiów 
technicznych, ponieważ to dziewczyny zabrały mu miejsce na uczelni. Dwa lata później, w 1991 
roku, kanadyjscy mężczyźni postanowili, że włączą się w akcję walki z przemocą wobec kobiet. 
Jako symbol tej akcji wybrali białą wstążkę, znak niewinności, mówiący o tym, że „my, mężczyźni, 
sami nie będziemy sprawcami przemocy i będziemy przeciwstawiać się wszelkim formom 
przemocy: fizycznej, psychicznej i seksualnej stosowanej wobec kobiet”. W ciągu zaledwie sześciu 
tygodni 100 000 mężczyzn w Kanadzie założyło białą wstążkę. 

Ważne daty 

2 października – Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy 
19 listopada –  Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci 

20 listopada – Dzień Ochrony Praw Dziecka 
25 listopada – Międzynarodowy Dzień Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet 

Pamiętaj ! 

Przemoc to  wywieranie wpływu na proces myślowy, zachowanie lub stan fizyczny osoby - 
pomimo braku przyzwolenia tej osoby na taki wpływ, przy czym wyróżnia się dwa zjawiska: 

przemoc fizyczną i przemoc psychiczną. 



 

Propozycja działań w czasie kampanii: 

 akcja informacyjno – promocyjna  (upowszechnienie akcji poprzez 
rozwieszenie plakatów); 

 akcja informacyjno – promocyjna  (upowszechnienie akcji poprzez 
umieszczenie plakatu na stronie szkoły); 

 akcja „Dzień Otwartych Drzwi” – 05.12.2020 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej i innych instytucjach; 

 pełnienie dyżuru specjalistów, takich jak: psycholog, specjalista ds. 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie, radca prawny, psycholog - 
traumatolog; 

 pełnienie dyżuru psychologa szkolnego na terenie placówki 3 i 4 grudnia 
2020 r. w godzinach od 11:00 do 15:00; 

  25.11; 29.11; 02.12; 06.12.2020 r. od godz. 08.00 - 14:00 - dyżury pracownika 
socjalnego i asystenta rodziny w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Ełku; 

 organizacja konferencji 10 grudnia 2020 r. (forma zdalna lub stacjonarna). 


