
Raport z Kampanii 19 dni – 2019 rok 

Organizator lokalnych działań proszę podać nazwę 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilczycach
27 -612 Wilczyce
powiat : sandomierski

Partnerzy lokalni zaangażowani w kampanię (szkoły, przedszkola, organizacje 
pozarządowe) 
Liczba partnerów: 4 Nazwa partnerów:

Komisariat Policji w Dwikozach
Zespół Interdyscyplinarny w Wilczycach
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Wilczycach
Szkoła Podstawowa w Wilczycach 

Rodzaj zorganizowanych wydarzeń i ich liczba:
Warsztat: 1 na temat
przemocy 
rówieśniczej  
połączony z 
wykonaniem haseł i 
emblematów 
wykorzystanych 
podczas marszu 
Przeciw przemocy 

Pokaz filmu: Debata:
 temat poruszony na
warsztacie będzie 
omawiany w 
poszczególnych 
klasach na lekcjach 
wychowawczych

Konferencja:

Happening: Konkurs: 
Szanuję koleżanki i 
kolegów (wg 
regulaminu 
zatwierdzonego 
przez wójta gminy )

Spektakl: Inne (jakie?):
Marsz Przeciw 
przemocy
z udziałem 
Dyrektora,nauczycieli
uczniów Szkoły 
Podstawowej w 
Wilczycach, 
przedstawicieli 
Ośrodka Pomocy 
Społecznej,Zespołu 
Interdyscyplinarnego,
Gminnej Komisji 
Rozw.Problemów 
Alkoholowych

Liczba uczestników: 
Dzieci: 
-przedszkolaki 15
-uczniowie kl. I- V 50

Młodzież:
-uczniowie kl. VI – VIII 43

Dorośli:
14

Liczba zaangażowanych specjalistów:
Psycholog: Pedagog: Nauczyciel: 

12



Policjant:
dzielnicowy z terenu Gminy 
Wilczyce

Pracownik socjalny:
1 starszy specjalista pracy 
socjalnej

Inny:
Kierownik Ośrodka 
Pomocy Społecznej            
w Wilczycach,
specjalista pracy socjalnej
trenerka prowadząca 
warsztaty

Materiały promujące kampanię (rodzaj i liczba) 
Ulotki:
80 sztuk

Plakaty:
30 sztuk

KAMPANIA  PRZECIWDZIAŁANIA  PRZEMOCY I  
KRZYWDZENIU  DZIECI   I MŁODZIEŻY   (Budowanie 
prawidłowych postaw wobec przemocy)  
   Ośrodek Pomocy Społecznej   w Wilczycach    w okresie 
od 1 listopada do 19 listopada 2019 roku  przystąpił do 
Kampanii       19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu 
dzieci i młodzieży koordynowanej przez Fundację PoDrugie

PARTNERZY  KAMPANII :  

-  Szkoła Podstawowa w Wilczycach ,                                        
- Komisariat Policji w Dwikozach                                                
- Zespół Interdyscyplinarny w Wilczycach                                 
- Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych w Wilczycach                                                        

W ramach kampanii przewidziane jest :                                    
- prowadzenie działań  informacyjno - edukacyjnych 
poprzez kolportaż ulotek                 w środowisku szkolnym ,
przekazanie plakatów promujących projekt do sołtysów w 
każdej wsi w celu upowszechnienia w środowisku 
lokalnym,                                                                                        
- ogłoszenie konkursu plastycznego  skierowanego do 
uczniów szkół podstawowych  na najlepszy plakat tytuł 
konkursu Szanuję koleżanki i kolegów, za który   
przewiduje się atrakcyjne nagrody,                                            

- warsztat edukacyjno - informacyjny dla uczniów z klas III  i
V Szkoły  Podstawowej w Wilczycach o tematyce przemocy
rówieśniczej ,

- przemarsz uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników 
OPS , członków Zespołu Interdyscyplinarnego pod hasłem
Stop Przemocy, - opracowanie raportu z przeprowadzonej
kampanii w tym dokumentacji fotograficznej

Marsz Przeciw przemocy

Gazetki ścienne: 



Filmy: Zdjęcia: Inne (jakie?) 
Dyplomy uczestnictwa w 
konkursie dla 14 uczniów 
którzy złożyli prace 
konkursowe oraz nagrody 
dla 4 uczniów,których prace 
zostały wyróżnione, dyplomy
i nagrody zostały wręczone 
przez wójta gminy w czasie 
corocznego„Spotkania z 
Mikołajem” w dniu 
08.12.2019r



Materiały i wystąpienia prasowe:
Radio: Internet:

www.ops.wilczyce.pl
Telewizja: Prasa:

Największe osiągnięcie związane z realizacją kampanii (proszę opisać)
- przeprowadzenie warsztatów z uczniami klas III Szkóły Podstawowej w Wilczycach 
przez trenera, na temat zachowania z modułem przemocy rówieśniczej i ogłoszenie  
konkursu plastycznego dla uczniów   szkół  podstawowych pt: „ Szanuję koleżanki i 
kolegów„ na konkurs wpłynęło  14 prac wykonanych przez uczniów, z których 4 
zostało nagrodzone nagrodami rzeczowymi, wszyscy uczniowie otzrymali dyplomy 
uczestnictwa.,
- pozyskanie trenera do bezpłatnego przeprowadzenia warsztatu z dziećmi,
- opracowanie plakatów i ulotek i ich kolportaż w środowisku lokalnym , 
przygotowano 20 plakatów  i rozpowszechniono  je w każdym sołectwie oraz 80 sztuk 
ulotek  zawierających treści związane z przemocą i instytucji wspierających ,
- zorganizowanie wspólnie z dyrektorem Szkoły Podstawowej w Wilczycach marszu 
Przeciw przemocy przy zabezpieczeniu bezpieczeństwa na drodze przez 3 
posterunkowych z Komisariatu Policji w Dwikozach

Czy planujecie przystąpienie do Kampanii 19 dni w przyszłym roku?

TAK  X NIE 

Co Waszym zdaniem należałoby zmienić, jak można udoskonalić, rozwinąć kampanię? 
(proszę opisać)

- przygotowanie odpowiednich materiałów/gadżetów  i przekazanie organizatorom 
działań lokalnych
- zorganizowanie konkursu z nagrodami dla dzieci o zasięgu ogólnokrajowym


