
TYDZIEŃ OCHRONY OFIAR PRZEMOCY W RAMACH KAMPANII „ BIAŁA 

WSTĄZKA” 

UWAGA! 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach wraz z Zespołem 

Interdyscyplinarnym do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, 

działającym  w Gminie Piecki  zainicjował współpracę różnych instytucji i 

organizacji niosących pomoc ofiarom przemocy w rodzinie w celu włączenia się 

do Ogólnoświatowej Kampanii„Biała Wstążka”. Patronat nad lokalną kampanią 

Biała Wstążką, objęła Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska  

Kampania „Biała Wstążka” została zapoczątkowana w 1991r. w Kanadzie 

i prowadzona jest w ponad 55 krajach świata. Inicjatorami tej akcji byli 

mężczyzn, którzy sprzeciwiają się przemocy wobec kobiet 

Kampania trwa co roku od 25 listopada do 10 grudnia , kiedy to 

obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. 



 

 

 W  dniu 4 grudnia 2021r w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w 

Pieckach ul. Zwycięstwa 35/2 w godzinach 9.00 – 12.00  zorganizowana 

zostanie akcja  „OTWARTYCH DRZWI”,  w ramach której dyżurować będą: 

- specjaliści z Punktu Konsultacyjnego    

- członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego, 

- pracownik socjalny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  

- członkowie GKPiRPA 

- dzielnicowy 

Zapraszamy osoby, których dotyka problem przemocy w rodzinie, są jej 

świadkami lub chciałyby dowiedzieć się więcej na temat objawów przemocy i 

sposobu radzenia sobie z tym problemem,  na spotkanie z dyżurującymi 

specjalistami. 

Osoby które zdecydują się skorzystać z wyżej wymienionych porad 

zobowiązane są do przestrzegania obowiązujących wymogów sanitarnych w 

związku z zagrożeniami COVID-19.  

Każdy specjalista  będzie dyżurował w odrębnym pokoju przy 

zachowaniu rygoru sanitarnego. 

Dodatkowo w ramach akcji „ Biała wstążka” wolontariusze ze Szkoły 

Podstawowej w Nawiadach pod opieką Pani Renaty Minkiewicz w dniu 3 

grudnia 2021r.będą rozdawać mieszkańcom pobliskich miejscowości ulotki na 

temat przemocy  oraz przypinać emblematy z logo białej wstążki. Powyższa 

akcja prowadzona będzie również w dniu 5 grudnia 2021r w ramach 

mikołajkowego kiermaszu organizowanego w Gminnym Ośrodku Kultury 

Sportu i Rekreacji w Pieckach  

 

Sporządziła: Monika Bijaczewska 

 

 



Informacja 

Dotycząca Ogólnoświatowej Kampanii "Biała Wstążka" 

Osoby, które chcą skorzystać z poradnictwa specjalistów w ramach Kampanii "Biała Wstążka" mają 

możliwość poradnictwa stacjonarnego w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Pieckach 

w godzinach od 9:00 do 12:00 bądź drogą telefoniczną pod wskazanymi numerami:  

GOPS w Pieckach                                                                                               tel./fax 89-741 38 90  

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego                                           tel. 89-613 26 02 

 Przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki 

 i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                               tel. 573 346 055  

Dzielnicowy                                                                                                        tel. 887 876 088  

Psycholog/Mediator                                                                                         tel. 516 611 119 

 

 

  

 


