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Komenda Powiatowa Policji w Śremie wzięła udział w kampanii społecznej nauczycielek ze
śremskiego przedszkola pt. # NIE BIJ DZIECI. W ramach inicjatywy, zorganizowanej w związku ze
Światowym Dniem Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci, powstał ﬁlmik. Wziął w nim udział również
śremski policjant asp. Michał Nowacki, który jako dzielnicowy, opiekujący się starą częścią
Śremu, od lat zaangażowany jest w sprawy przemocy domowej.
30 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Bicia Dzieci. W związku z tym Aneta Wolarczyk i
Angelika Strzelecka, nauczycielki ze śremskiego przedszkola, zaprosiły Komendę Powiatową Policji w Śremie oraz inne
instytucje do udziału we wspólnym projekcie, kampanii społecznej pt. # NIE BIJ DZIECI.
W ramach kampanii powstał wymowny ﬁlmik, który niewątpliwie jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy dotykającej
tych najmłodszych. W głównej mierze składa się on ze zdjęć, na których osoby reprezentujące różne instytucje, w tym
dzielnicowy ze śremskiej Policji, prezentują główne hasło kampanii # NIE BIJ DZIECI. Koordynatorki kampanii zadbały
też o dziecięcych aktorów, którzy występują w tym cennym przedsięwzięciu.
W projekcie, z ramienia śremskiej Policji, wziął udział asp. Michał Nowacki, który jako dzielnicowy, opiekujący się starą
częścią Śremu, od lat zaangażowany jest w sprawy przemocy domowej. A prywatnie nasz kolega Michał ma dwoje
dzieci – 6 - letniego Jakuba i niespełna 2 – letnią Oliwkę. Jak sam mówi jego sposobem na wychowanie dzieci jest
rozmowa. Maluchy są jego skarbami, którym teraz poświęca cały swój wolny czas.
Przy tej okazji warto dodać, że krzywdzenie dzieci związane jest nie tylko z przemocą ﬁzyczną, ale także psychiczną poniżaniem, obrażaniem i emocjonalnym zaniedbywaniem. Jeżeli jesteś świadkiem przemocy wobec dziecka – koniecznie
reaguj, tego nie można lekceważyć!
Poniżej ﬁlmik przygotowany przez Anetę Wolarczyk i Angelikę Strzelecką oraz zdjęcie śremskiego dzielnicowego
wykorzystane w tym materiale. Zapraszamy do obejrzenia!
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