
AKCJA INFORMACYJNO – EDUKACYJNA skierowana do mieszkańców Gminy Dobra  
„STOP PRZEMOCY !! ZMIEŃ SWOJE ŻYCIE, POZWÓL SOBIE POMÓC” 

1. Cel akcji/adresaci akcji 

• Mieszkańcy  Gminy Dobra 

• Celem akcji jest: 

-  informowanie  o dostępnych formach pomocy dla osób doświadczających przemocy  

- uświadamianie, że przemoc domowa nie może być „tajemnicą 4 ścian” 

- uświadamianie jakie są rodzaje przemocy  

- zwracanie  uwagi na problem przemocy  

- informowanie z jakich form pomocy mogą skorzystać osoby, które stosują przemoc a chcą 

zmienić swoje życie   

 

 

2. Miejsce akcji 

Akcja informacyjno – edukacyjna prowadzona jest  w Instytucjach Publicznych z terenu Gminy 

Dobra. Na tablicach ogłoszeń  umieszczone są plakaty oraz ulotki.  Członkowie Grup 

Roboczych na spotkaniach Grup Roboczych również  będą posługiwać się przygotowanymi 

ulotkami.  

 

3. Wykaz Instytucji biorących udział w akcji: 

 
a) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej 

b) Urząd Gminy w Dobrej  

c) Dzienny Dom Senior + 

d) Biblioteka Publiczna w Dobrej  

e) Grupy Robocze podczas spotkań w ramach Procedury Niebieskiej Karty  

f) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jurkowie 

g)  Centrum Medyczne w Dobrej 

h)  Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny S.C Bogdan i Beata Baczyńscy 

 



4. Finansowanie materiałów do kampanii 

Pełnomocnik Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w ramach współpracy z Gminnym Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy 

w Rodzinie sfinansował zakup ulotek, plakatów i audycji edukacyjnych.  

 

5. Materiały informacyjne: 

 
1. Plakat: 

- Plakat A3 - Gdzie Szukać Pomocy?  

Plakat ten to wykaz z telefonami zaufania gdzie świadczona jest całodobowa, bezpłatna pomoc oraz 

wsparcie dla osób doświadczających przemocy, przeżywających kryzys, potrzebujących wsparcia.  

- Plakat A4- Nieodpłatne wsparcie psychologiczne dla mieszkańców Gminy Dobra  

Plakat  informujący o możliwości skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego dostępnego w 

Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej.  

2. Ulotki 

 – Zmień swoje życie, pozwól sobie pomóc !   

 – Stop przemocy    

• informująca o instytucjach gdzie można uzyskać pomoc na terenie Gminy Dobra  

oraz na terenie  Powiatu limanowskiego  

• opisująca rodzaje przemocy  

• informująca o rodzajach pomocy tj. pomocy prawnej, psychologicznej, pedagogicznej, 

mediacjach, interwencji kryzysowej 

 

3. Ulotki (A6 – dwustronna)  

- Gdzie szukać pomocy  - pomoc telefoniczna / Przemoc nie przechodź obojętnie 

Strona 1 -  wykaz z telefonami zaufania gdzie świadczona jest całodobowa, bezpłatna pomoc  

oraz wsparcie dla osób doświadczających przemocy, przeżywających kryzys, potrzebujących wsparcia.  

Strona 2 – informacja o Punkcie Konsultacyjnym dla osób dotkniętych przemocą  

 

 

 


