
16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet  

25 listopada został uznany w 1999 roku przez ONZ za Międzynarodowy Dzień 

Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Tego dnia rozpoczynają się obchody – 

Kampania 16 Dni Przeciw Przemocy wobec Kobiet, zwana także kampanią 

„Białej Wstążki”. Jest to największa na świecie kampania mająca na celu 

zatrzymanie przemocy wobec kobiet. Kampania kończy się 10 grudnia  

w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, co dodatkowo podkreśla,  

że przemoc wobec kobiet, ale nie tylko, jest łamaniem podstawowych praw 

człowieka. 

 

Przemoc w rodzinie, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku (tekst jednolity:  

Dz. U. z 2021 poz. 1249) o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, to jednorazowe albo powtarzające 

się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste osób najbliższych, a także 

innych wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących, w szczególności narażające te osoby  

na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną, wolność, 

w tym seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołujące 

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. 

 

Z uwagi na pandemię COVID-19 i aktualny wzrost zachorowań na koronawirusa, Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Skarżysku – Kamiennej nie organizuje oficjalnych obchodów 16 dni 

Przeciw Przemocy. Mimo to pracownicy MOPS nieustannie czynią starania, by świadczyć pomoc w jak 

najwyższym standardzie z jednoczesnym zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej w Skarżysku-Kamiennej oferuje osobom uwikłanym w  problemem przemocy  

w rodzinie, pomoc pracownika socjalnego, który udziela wsparcia w formie szeroko rozumianej pracy 

socjalnej, współpracuje m.in. z policją, placówkami oświatowymi, służbą zdrowia, kuratorami, a także 

pomoc psychologa i specjalisty przeciwdziałania przemocy w rodzinie i interwencji kryzysowej.  

 

Jeśli doświadczasz przemocy, jesteś jej świadkiem lub masz wiedzę, że doświadcza jej ktoś 

inny, nie bądź obojętny, powiedz STOP Przemocy w Rodzinie. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące oferowanej pomocy można znaleźć na stronie internetowej MOPS: 

www.mops.skarkam.pl w zakładce: Działy → Pomoc środowiskowa. 

 

 

 

 

http://www.mops.skarkam.pl/

