
ZGŁOŚ KANDYDATA na „BOHATERA BIAŁEJ WSTĄŻKI”

„Nie możemy pomóc każdemu,ale każdy może pomóc komuś”

Miejski  Ośrodek Pomocy  Społecznej  w Czeladzi  serdecznie  zaprasza  wszystkich  mieszkańców
Czeladzi do udziału w konkursie na „Bohatera Białej Wstążki”.

Konkurs jest jednym z elementów Kampanii „Biała Wstążka”, prowadzonej w 55 krajach świata
od 1991 r., która skierowana jest do mężczyzn, a jej celem jest walka z przemocą wobec kobiet.
Biała wstążka jest symbolem wyjątkowej postawy mężczyzny, reagującego na wszelkie przejawy
przemocy  i  dyskryminacji  wobec  kobiet,  wykazującego się  wrażliwością  i  odwagą.  To symbol
zobowiązania do przerwania milczenia w kwestiach przemocy wobec kobiet oraz powstrzymania
się od wszelkich form jej stosowania.

„Bohater Białej Wstążki” to niezwykłe wyróżnienie. Jest wyrazem docenienia osoby- mężczyzny,
który reaguje, bo wie, że jego postawa może uratować zdrowie i życie kobiety-i podziękowania
za okazaną pomoc i wsparcie. 

Czy  w  Twoim  otoczeniu,  wśród  członków  rodziny,  znajomych,  sąsiadów  znajduje  się  osoba
posiadająca  takie  cechy?  Czy  znasz  jej  historię?  A  może  sam  byłeś  świadkiem  sytuacji
niewłaściwego zachowania wobec kobiety, które spotkało się z bohaterską reakcją mężczyzny?

Opowiedz swoją historię. Dokonaj zgłoszenia!

Kampania „Biała Wstążka”, której  druga edycja odbędzie się w 2018 r. w Czeladzi, objęta jest
honorowym patronatem Burmistrza Miasta Czeladź.

Zgłoszenia  kandydatów  prosimy  kierować  na  adres:  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej,
ul.  17  Lipca  27,  41-250  Czeladź  z  dopiskiem  „Bohater  Białej  Wstążki”  lub  adres  mailowy:
zi@mops.czeladz.pl. W zgłoszeniu prosimy o wpisanie danych kontaktowych zgłaszającego, w tym
telefonu bądź adresu mailowego wraz z krótkim opisem historii z udziałem wybranego bohatera
i uzasadnieniem swojego wyboru.

Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 31.08.2018 r. Na bohatera czeka statuetka oraz wyróżnienie.

Organizatorem  Konkursu  jest  Miejski  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Czeladzi.  Dane  osobowe
przekazane przez uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu realizacji Konkursu,
zgodnie  z  Ustawą  o  ochronie  danych  osobowych  (Dz.  U.  2002,  Nr  101,  poz.926  ze  zm.).
Podanie danych jest dobrowolne i jednoznaczne z przystąpieniem do Konkursu. Każda osoba ma
prawo wglądu w swoje dane oraz ich poprawiania.

Dodatkowe  informacje  będą  udzielane  pod  numerami  telefonów: 501  437  707;   510  216  016
w godzinach pracy Ośrodka.

Zasady Konkursu dostępne są w załączonym Regulaminie.


