Konferencja kończąca kampanię „Biała
Wstążka” w 2016 r.- zaproszenie
W czwartek 9 grudnia 2016 r. w sali widowiskowej Klubu 3. Flotylli Okrętów, przy ul. Rondo
Bitwy pod Oliwą w Gdyni, odbędzie się konferencja pt. „Przemoc w rodzinie – okiem
sprawcy”, wieńcząca tegoroczną edycję kampanii społecznej „Biała Wstążka”.
W Gdyni kampania „Biała Wstążka” odbyła się już po raz ósmy. Jak co roku chętnie włączyła się
w nią młodzież z gdyńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, nauczyciele, studenci i
wykładowcy uczelni, samorządowcy, sportowcy, artyści, instytucje, organizacje pozarządowe i
firmy prywatne.
Wolontariusze, od 25 listopada, byli obecni w różnych miejscach Gdyni i promowali idee
kampanii, rozdawali ulotki i przypinali symboliczne białe wstążeczki. Wydarzeniu towarzyszyły
również warsztaty psychologiczne dla uczniów oraz różnego rodzaju konkursy.
Tegoroczna edycja kampanii społecznej „Biała Wstążka” zakończy się w czwartek 9 grudnia
konferencją pt. „Przemoc w rodzinie – okiem sprawcy”.
Program konferencji:
8.30 – 9.00 - rejestracja uczestników,
9.00 – 9.10 - powitanie i otwarcie konferencji – Mirosława Jezior, dyrektor MOPS w Gdyni,
9.10 – 9.30 - IV spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego – przewodnicząca ZI - Hanna ŻółkośMargońska,
9.30 – 9.35 - przerywnik artystyczny,
9.35 – 10.00 - wykład o programie korekcyjno-edukacyjnym – prowadzący program Mariusz
Wilk,
10.00 – 10.05 - przerywnik artystyczny,
10.05 – 11.00 - panel dyskusyjny dot. przemocy mężczyzn wobec kobiet i fragmenty dramy „Ona
i On przez stulecia” przygotowanej przez uczniów V LO w Gdyni,
11.00 – 11.30 - przerwa kawowa,
11.30 – 12.00 - praca i przygotowanie do wyjścia na wolność z aresztu/zakładu karnego
sprawców przemocy – dyrektor Aresztu Śledczego ppłk Maciej Uchman,
12.00 – 12.20 - Wręczenie statuetek Ambasadorów kampanii „Biała Wstążka" 2016,
12.20 – 13.00 - Prezentacja dot. przebiegu tegorocznej edycji kampanii „Biała Wstążka” w Gdyni,
projekcje trzech nagrodzonych, konkursowych filmów zrealizowanych przez młodzież,
13.00 – 13.05 - zakończenie konferencji.
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