W tym roku szkolnym „Sobiech” także dołączył do międzynarodowej akcji!
Co roku przez 19 pierwszych dni listopada Fundacja po DRUGIE we współpracy z innymi
organizacjami, instytucjami, placówkami pracującymi z dziećmi i młodzieżą bierze udział
w światowej kampanii 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży.
Kampania rozgrywa się na wszystkich kontynentach, we wszystkich krajach świata. Na
początku listopada mówimy o prawach dziecka, godności, szacunku, bezpieczeństwie,
wolności. Przypominamy i uczymy się tych wartościach, które są niezbędne do prawidłowego
rozwoju i dobrego życia.
Autorem światowej kampanii jest Women’s World Summit Foundation i co roku zaprasza do
współpracy wszystkich tych, którzy chcą by świat dzieci i młodzieży był wolny od przemocy.
Przesłaniem fundacji PO drugie jest hasło:
„Naszym marzeniem jest tworzenie świata,
w którym nie ma przemocy wobec dzieci i młodzieży…”

Symbolem kampanii jest pomarańczowa wstążka. Pomarańczowy, to kolor ostrzegawczy.
Prowadzone w ramach kampanii działania mają ostrzegać. Zwracać uwagę. Uczyć widzieć
więcej i lepiej.
W naszej szkole planujemy w ramach kampanii 19 dni przeciw przemocy następujące
działania:
1. Wszyscy chętni uczniowie, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni
w dniach 5-19 listopada mają przypiętą do ubrania pomarańczową
wstążeczkę – symbol kampanii. Przypięcie wstążeczki jest jednocześnie
deklaracją, że w tych dniach podejmiemy takie działania i zachowania,
aby zminimalizować przemoc we wszystkich jej formach. Czyli empatia
rządzi ! ( we współpracy z samorządem szkolnym)
2. Odbędą się zajęcia warsztatowe z psychologiem i pedagogiem szkolnym
dotyczące poszerzania wiedzy na temat różnych form przemocy oraz
zachowań profilaktycznych.
3. W szkole i internacie pojawią się plakaty z informacjami, jakie zachowania
są formą przemocy i co można zrobić, aby im zapobiegać.
4. Dla uczniów gimnazjum proponujemy konkurs plastyczny - „Stop
przemocy”, „Przełam niemoc”, „Reaguję na przemoc”, „Zatrzymaj
przemoc”, „Przemoc zaraża” - jedno z haseł do wyboru.
5. Informacje o akcji przez radiowęzeł, muzyka z przesłaniem.
6. Gazetka ścienna poszerzająca wiedzę o przemocy, o osobach
i instytucjach udzielających pomocy w sytuacjach trudnych.
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