
KAMPANIA „19 DNI PRZECIWKO PRZEMOCY I KRZYWDZENIU 

DZIECI I MŁODZIEŻY” 

WSZYSCY  UWIELBIAMY, JAK UŚMIECHAJĄ SIĘ NASZE DZIECI.  

Drodzy Uczniowie, Rodzice przyłączmy się do kampanii!!! 

Zapraszam do udziału w konkursie fotograficznym,  pt.: "Kiedy śmieje się dziecko, 

śmieje się cały świat” - więc chodź, pomaluj mój świat na pomarańczowo. 

Przez 19 dni chętne placówki z całej Polski biorą udział w kampanii na rzecz 

przeciwdziałania przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży. Akcja koordynowana przez 

Fundację po DRUGIE - to część międzynarodowego działania, którego celem jest zwrócenie 

uwagi na problemy dotyczące dzieci z całego świata – krzywda, strach, głód, ból, cierpienie… 

to wszystko nie powinno mieć miejsca. 

Światową kampanię organizuje Women’s World SummitFoudation (fundacja działająca                

w obszarze ochrony praw kobiet i dzieci), w ubiegłorocznych działaniach wzięło udział 240 

organizacji z 89 krajów całego świata. 

Każdego roku blisko  150 milionów dziewcząt i 73 miliony chłopców z całego świata, jest 

gwałconych i doświadcza przemocy na tle seksualnym, często dzieje się to w ich 

środowisku rodzinnym. Między 1,5 biliona, a 500 milionów dzieci na całym świecie 

doświadcza przemocy. 85 milionów dzieci, jest zmuszanych do ciężkich prac, ponad ich 

siły. Od 65% do 20% uczniów doświadcza przemocy psychicznej i fizycznej w swoich 

szkołach.  

Organizatorzy dodają „Znęcanie i przemoc wobec dzieci jest problemem dotyczącym całego 

świata, –  piszą twórcy kampanii – który łamie prawa dziecka, blokuje jego prawidłowy, 

zdrowy rozwój i ma miejsce zarówno w domach, jak i w ramach systemów sprawiedliwości. 

Chcemy mobilizować lokalne i narodowe społeczności do lepszej ochrony i współpracy 

mającej na celu eliminowanie niepożądanych zjawisk. Łącząc się we wspólnym, trwającym 19 

dni działaniu pokazujemy solidarność i dążymy do budowania lepszego świata. Świata bez 

przemocy”. 

REGULAMIN 

Cel konkursu:  

 Przeciwdziałanie przemocy i agresji. 

 Uwrażliwianie na krzywdę. 

 Podnoszenie wiedzy nt. przemocy i agresji wśród rodziców i uczniów. 

 Uświadamianie znaczenia radości i jego wpływie na prawidłowy rozwój 

psychofizyczny dziecka. 

Termin: do 18 listopada prosimy o nadsyłanie prac (zdjęć) na adres: 

wiolettakowalska@wp.pl 

Zasady: 

http://19days.woman.ch/index.php/en/
mailto:wiolettakowalska@wp.pl


 Konkurs przeznaczony jest dla uczniów z klas I-VIII. Klasy I-III wspierają Rodzice. 

 Należy uwiecznić na fotografii sytuację, zdarzenie, pozę, cudną chwilę, itd.,                          

w obszarze tematu zawartego w haśle - "Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały 

świat - więc chodź pomaluj mój świat na pomarańczowo”. 

 Twórcy wyjątkowych prac zostaną nagrodzeni drobnym prezentem, wszyscy 

otrzymają dyplom, podziękowanie oraz duuuużo dodatkowych punktów dodatnich                    

, , . 

 Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę z imieniem i nazwiskiem oraz klasą autora. 

 Wręczenie nagród odbędzie się z zachowaniem zasad bezpieczeństwa obowiązujących 

w szkole podczas pandemii COVID-19. 

 Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych 

osobowych nagrodzonych osób i opiekunów. Prace pozostają do dyspozycji 

organizatorów, dostarczenie prac jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich 

ewentualną publikację. 

 Odpowiedzialna: 

Wioletta Kowalska 

 

 


