
KAMPANIA 19 DNI 
PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU 

DZIECI I MŁODZIEŻY

Urząd Miasta Tychy
1 - 19 listopada 2019 roku 



Kampania oparta na trzech filarach: 
edukowaniu, motywowaniu i integracji mieszkańców miasta Tychy w zakresie 
przeciwdziałania przemocy wobec dzieci i młodzieży.

Cel: 
edukacja i mobilizacja różnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego - w tym 
młodych ludzi – aby stali się partnerami w budowaniu świadomych postaw wobec 
przemocy. Profilaktyka i ochrona dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem i przemocą.

Termin: 1 – 19 listopada 2019r.

przemocy. Profilaktyka i ochrona dzieci i młodzieży przed krzywdzeniem i przemocą.

Grupa docelowa:
- Aspekt przemocy rówieśniczej, w tym przemocy za pośrednictwem nowych mediów: 
dzieci, młodzież, dorośli;

- Aspekt przemocy dorosłych wobec dzieci (klapsy, bierna agresja, zaniedbanie): dorośli -
rodzice i nauczyciele;

- Aspekt dyskryminacji ze względu na warunki zdrowotne: wszyscy mieszkańcy.



Autorem światowej kampanii pod hasłem: 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży jest Women’s World Summit Foundation – genewska organizacja, 
zajmująca się prawami dzieci i kobiet, która co roku, od 9 lat, zaprasza do współpracy 
wszystkich tych, którzy chcą, by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy. 

W Polsce od 2014 roku działania kampanii koordynuje Fundacja po DRUGIE zachęcając 
placówki i instytucje pracujące z dziećmi i młodzieżą do włączania się w organizację i 
prowadzenie działań. 

Geneza Kampanii 19 dni

Miasto Tychy w działania kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i 
młodzieży włącza się od 2016 roku. Poniżej zdjęcia z edycji z 2016 r.



Termin: 1 – 19 listopada 2019r.



1. Citylighty na przystankach

2. Busback na autobusach

3. Plakaty

4. Baner

OUTDOOR:

5. Roll up

6. Symbol wstążki na Urzędzie Miasta

7. Centrum Handlowe Gemini – duża informacja



OUTDOOR:



Poparcie dla działań – zaproszenie na spotkania, warsztaty i na happening, 
prośba o promocję działań, wspólne zdjęcie:

1. Rady Miasta Tychy 

2. Młodzieżowa Rada Miasta Tychy

DZIAŁANIA:

Materiały edukacyjne:

1. Przekazanie broszur dot. przemocy do instytucji z bazą teleadresową miejsc 
dedykowanych osobom pokrzywdzonym

2. Ulotki z kampanii: „Przemoc boli” oraz „Stop przemocy”



Poparcie i materiały edukacyjne:



- WARSZTATY DLA DZIECI – 30 godzin („Reagowanie na agresję”, „Poczucie 
bezpieczeństwa w sytuacji realnego zagrożenia”, „Budowanie poczucia własnej 
wartości”, „Wyznaczanie granic”, „Odpowiedzialność prawna i moralna 
młodzieży”)

- SPOTKANIE DLA RODZICÓW 1 spotkanie 2x45 minut („Psychologiczne aspekty 

Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych:

- SPOTKANIE DLA RODZICÓW 1 spotkanie 2x45 minut („Psychologiczne aspekty 
przemocy rówieśniczej. Terapeutyczny wpływ jazdy konnej”) 

- SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI 2 szkolenia 3x45 minut („Kontakt z rodzicem, 
którego dziecko stosuje przemoc lub względem, którego przemoc jest 
stosowana”)



Warsztaty dla dzieci, młodzieży i dorosłych:



1. Tekst wprowadzający  dot. Kampanii 19 dni

2. Wywiad z pracownikami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej (Lucyna Kubecko -
psycholog, trener i psychoterapeuta, coach; Anna Krzystyniak - pedagog, oligofrenopedagog; 
Joanna Kośmińska - pedagog, interwent kryzysowy)

3. Wywiad z pracownikiem socjalnym  (Anna Stankiewicz – Kmieć - kierownik Ośrodka 
Interwencji Kryzysowej oraz Magdalena Kołodziej – Kwaśniak - psychologiem  MOPS)

4. Wywiad z przedstawicielem Miejskiej Komendy Policji  (asp. szt. Barbara Kołodziejczyk -

Edukacyjny cykl w tygodniku Twoje Tychy oraz na www.umtychy.pl

4. Wywiad z przedstawicielem Miejskiej Komendy Policji  (asp. szt. Barbara Kołodziejczyk -
Rzecznik Prasowy na Stanowisku ds. Prasowo-Informacyjnych)

Ponadto na stronie: www.umtychy.pl m.in.:
5. Wspomnienie z realizacji Kampanii w roku 2018 (Agnieszka Kijas - koordynator Kampanii w 
roku 2018)

6. Prawne aspekty przemocy domowej (Tomasz Tomanik - prawnik, udzielający porad w 
Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień i Przemocy, prowadzonym przez Stowarzyszenie 
Trzeźwość Życia)



Edukacyjny cykl w tygodniku Twoje Tychy oraz na www.umtychy.pl



Kampania w liczbach:

1. Warsztaty dla uczniów szkół podstawowych – ok. 525 dzieci

2. Wykład dla uczniów szkół ponadpodstawowych wzięło – ok. 100 osób

3. Szkolenie dla nauczycieli – ok. 25 osób

4. Spotkanie dla rodziców  - ok. 10 osób

ŁĄCZNIE około: 660 osób

Z zajęć realizowanych przez Stowarzyszenie SERiO wzięli udział uczniowie:

-10 szkół podstawowych oraz 

- 6 szkół ponadpodstawowych.



Tyscy partnerzy Kampanii 19 dni:



Inicjatywy młodzieżowe, realizowane w placówkach oświatowych:





1. Prezentacja szkół biorących udział w projekcie.

2. Rozdanie gadżetów.

3. Wspólne zdjęcie.

4. Pokaz konia za pomocą, którego prowadzona 
jest hipoterapia + róg myśliwski, race, 

Happening pod Żyrafą

jest hipoterapia + róg myśliwski, race, 
komentator.

5. Pokaz gołębi pocztowych.



Happening pod Żyrafą



Wszystkim podmiotom: instytucjom, placówkom, organizacjom, 

osobom prywatnym, które włączyły się w realizację 

Kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży

w Tychach

- DZIĘKUJEMY



W prezentacji wykorzystano zdjęcia autorskie, 

przesłane do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia

oraz zdjęcia zamieszczone na profilach społecznościowych placówek  i organizacji:

Szkoła Podstawowa nr 10, Zespół Szkół nr 6, Przedszkole nr 8, Szkołę Podstawową 

nr 9, Zespół Szkół nr 1, III Liceum ogólnokształcące, Technikum nr 2, 

Stowarzyszenie SERiO, SKKH Atomówki GKS Tychy.


