
 
 

 

AMBASADOR KAMPANII:  
 

Pani Anna Dudek  
 

– autorka książki pt. „Wygrać z mroczną przeszłością”, kobieta, dla której zjawisko 

przemocy jest tematem szczególnie ważnym. 

 

 

PROGRAM  DZIESIĄTEJ  EDYCJI 

KAMPANII „BIAŁA WSTĄŻKA” w Tarnowie 

29.11-03.12.2021  

 

28 listopada 2021 r.  Rajd rowerowy 

Po raz pierwszy w ramach Kampanii „Biała Wstążka” zorganizowany zostanie rajd 

rowerowy, w którym udział wezmą członkowie Grupy Rowerowej Bikers Tarnów, Klubu 

Turystyki Rowerowej Sokół Tarnów, Grupy Rowerowej Tarnowska Korba oraz sympatycy 

jazdy na rowerze. Rozpoczęcie rajdu będzie miało miejsce w dniu 28 listopada 2021 r.  

o godzinie 12.00 z Placu Kazimierza i zakończy na płycie tarnowskiego Rynku. 

Trasa przejazdu dostępna jest na stronie na https://www.traseo.pl/trasa/trasa-kampania-biala-

wstazka-1 

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w rajdzie! 



 

 

29.11.2021 r.  – Inauguracja 

 
 godz.: 10:30 – 12:00 – uroczyste rozpoczęcie Kampanii „Biała Wstążka” 

z udziałem przedstawicieli Urzędu Miasta Tarnowa, Władz Samorządowych, Służb 

Mundurowych, przedstawicieli tarnowskich Instytucji i Członków Zespołu 

Interdyscyplinarnego – Sala Lustrzana, ul. Wałowa 10; 

 

 godz. 9:00 – 16:00 - dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Krakowska 13/10; po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość 

skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz 

innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

    

telefon kontaktowy: 519 820 707 

 

 godz. 10:00 – 15:00 – dyżur psychologa – kontakt osobisty, po wcześniejszym 

ustaleniu godziny spotkania. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8a, Karolina 

Furtak – psycholog. 

 

telefon kontaktowy: (14) 688 20 68 

 

 godz. 14.00 – 15.00 – dyżur psychologów i pedagogów, kontakt telefoniczny. 

Dyżur stacjonarny możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu 

poradni. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 

Na stronie internetowej poradni http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/ 

oraz na fb, prezentowane są artykuły dotyczące zagadnień przemocy. 
 

telefon kontaktowy: (14) 655 99 95 

 

 godz. 9:00 – 19:00 – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy  

 

telefon kontaktowy: (14) 655 36 36, (14) 655 66 59 

 

 

 

 

 

 

30.11.2021 r.  

http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/


 

 godz. 9:00 – 16:00 - dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Krakowska 13/10; po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość 

skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz 

innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 

telefon kontaktowy: 519 820 707 

 

 godz. 9:00 – 15:00 – dyżur prawnika – kontakt osobisty, po wcześniejszym 

ustaleniu godziny spotkania. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, Al. M. B. Fatimskiej 9, 

Mariusz Liszka – radca prawny. 

 

telefon kontaktowy: (14) 688 20 77,  (14) 688 20 78, (14) 688 20 79 

 

 godz. 14.00 – 15.00 – dyżur psychologów i pedagogów, kontakt telefoniczny. 

Dyżur stacjonarny możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu 

poradni. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 

Na stronie internetowej poradni http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/ 

oraz na fb, prezentowane są artykuły dotyczące zagadnień przemocy. 
 

telefon kontaktowy: (14) 655 99 95 

 

 godz. 9:00 – 19:00 – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy  

 

telefon kontaktowy: (14) 655 36 36, (14) 655 66 59 

 

 

01.12.2021 r.  

 

 godz. 13:00 – 20:00 - dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Krakowska 13/10; po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość 

skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz 

innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 

telefon kontaktowy: 519 820 707 

 

 godz. 8.00 – 15.00 – dyżur psychologa – konsultacja telefoniczna. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Graniczna 8a, Karolina 

Furtak – psycholog. 

http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/


 

telefon kontaktowy: (14) 688 20 68 

 

 godz. 14.00 – 15.00 – dyżur psychologów i pedagogów, kontakt telefoniczny. 

Dyżur stacjonarny możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu 

poradni. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 

Na stronie internetowej poradni http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/ 

oraz na fb, prezentowane są artykuły dotyczące zagadnień przemocy. 
 

telefon kontaktowy: (14) 655 99 95 

 

 godz. 9:00 – 19:00 – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy  

 

telefon kontaktowy: (14) 655 36 36, (14) 655 66 59 

 

 

02.12.2021 r. 

 

 godz. 9:00 – 14:00 – szkolenie on – line dla przedstawicieli służb realizujących 

ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, pn.: „Osoba nadużywająca 

alkoholu oraz stosująca przemoc w rodzinie. Charakterystyka pracy w ramach 

procedury NK” 

– prowadzący:  pani Liliana Krzywicka – psycholog, socjolog, kierownik Ośrodka 

Interwencji Kryzysowej, wykładowca Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu 

Humanistycznego – Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej – Wydziału Zamiejscowego 

w Katowicach, certyfikowany superwizor w zakresie interwencji kryzysowej Polskiego 

Towarzystwa Psychologicznego, członek Sekcji Interwencji Kryzysowej PTP, certyfikowany 

specjalista i superwizor ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, członek 

i przewodnicząca Rady Ekspertów ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie PARPA 

w Warszawie, Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego  w Katowicach. 

 

 godz. 10:00 – 17:00 - dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Krakowska 13/10; po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość 

skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz 

innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 

telefon kontaktowy: 519 820 707 

 

 godz. 9:00 – 12:00 – dyżur prawnika – kontakt osobisty, po wcześniejszym 

ustaleniu godziny spotkania. 

http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/


Miejskim Ośrodek Pomocy Społecznej w Tarnowie, ul. Goslara 5, Mariusz 

Liszka – radca prawny. 

 

telefon kontaktowy: (14) 688 20 77,  (14) 688 20 78, (14) 688 20 79 

 

 godz. 14.00 – 15.00 – dyżur psychologów i pedagogów, kontakt telefoniczny. 

Dyżur stacjonarny możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu 

poradni. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 

Na stronie internetowej poradni http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/ 

oraz na fb zaprezentowane zostaną artykuły dotyczące zagadnienia przemocy. 
 

telefon kontaktowy: (14) 655 99 95 

 

 godz. 9:00 – 19:00 – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy  

 

telefon kontaktowy: (14) 655 36 36, (14) 655 66 59 

 

03.12.2021 r.  

 

 

 godz. 9:00 – 16:00 - dyżur „osoby pierwszego kontaktu”, Centrum Wsparcia 

Pokrzywdzonych Przestępstwem przy Fundacji im. Hetmana Jana Tarnowskiego, 

ul. Krakowska 13/10; po uprzednim kontakcie telefonicznym możliwość 

skorzystania z bezpłatnej i profesjonalnej pomocy prawnej, psychologicznej oraz 

innych świadczeń osobom pokrzywdzonym przestępstwem. 

 

telefon kontaktowy: 519 820 707 

 

 godz. 9:00 – 13:00 – dyżur na terenie Poradni, dla osób dotkniętych zjawiskiem 

przemocy w rodzinie. 

Specjalistyczna Poradnia Profilaktyczno – Terapeutyczna w Tarnowie,  

ul. Szujskiego 25. 

 

telefon kontaktowy: (14) 622 27 96, (14) 636 27 96   

 

 godz. 14.00 – 15.00 – dyżur psychologów i pedagogów, kontakt telefoniczny. 

Dyżur stacjonarny możliwy jest po wcześniejszym zgłoszeniu do sekretariatu 

poradni. 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Tarnowie, ul. Chyszowska 3 

Na stronie internetowej poradni http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/ 

oraz na fb, prezentowane są artykuły dotyczące zagadnień przemocy. 
 

http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/
http://ppptarnow.pl/category/biala-wstazka/


telefon kontaktowy: (14) 655 99 95 

 

 godz. 9:00 – 19:00 – dni otwarte w Tarnowskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej 

i Wsparcia Ofiar Przemocy  

 

telefon kontaktowy: (14) 655 36 36, (14) 655 66 59 

 

 

 

Przez cały tydzień Kampanii w szkołach na terenie Tarnowa odbywać się będą  zajęcia 

profilaktyczne dotyczące zjawiska i sposobów przeciwdziałania przemocy   

w rodzinie obejmujące: 

 kampanie edukacyjno – informacyjne skierowane do rodziców, 

 zajęcia wychowawczo – profilaktyczne, 

 zajęcia psychoedukacyjne, 

 pogadanki, dyskusje, debaty, 

 wykłady, szkolenia, 

 konkursy plastyczne, 

 warsztaty i projekcje filmów na temat przemocy, 

 zorganizowanie spotkania rodziców uczniów z dzielnicowym,  

 kolportaż ulotek i plakatów na oddziałach szpitalnych, wykonanych przez nauczycieli, 

 udostępnianie na stronach internetowych, gazetkach szkolnych oraz tablicach 

szkolnych  informacji nt. zjawiska przemocy w rodzinie oraz dostępnych w mieście 

form pomocy dla osób uwikłanych w przemoc, 

 opracowanie infografik na temat przemocy, 

 audycje przez radiowęzeł szkolny, happeningi. 

 

Ponadto wzorem lat poprzednich w Kampanii Biała Wstążka wezmą udział funkcjonariusze 

Policji, którzy: 

 umieszczą harmonogram Kampanii na stronie internetowej oraz Facebooku KMP,  

 udzielą wywiadów dla lokalnych mediów na temat zjawiska przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie, za szczególnym uwzględnieniem zadań Policji,  

 opracują i umieszczą informacje na temat nowych uprawnień Policji w stosunku do 

sprawcy przemocy w rodzinie na stronie internetowej i na Facebooku KMP,  

 wezmą udział w konferencjach i szkoleniach organizowanych w trakcie Kampanii. 

 

 

 

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w Kampanii Białej Wstążki  

oraz do skorzystania z dostępnej oferty ! 

 

 

 


