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Przyjaciele Zippiego
Kim jest Zippi? To sympatyczny patyczak, z którym co tydzień

Nr 3, Maj 2013

Przemoc w rodzinie
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

z radością spotykają się maluszki z Samorządowego Przedszkola

od kilku lat realizuje Program Ochrony Ofiar Przemocy

nr 22 przy ul. Przykopy, biorące udział w międzynarodowym pro-

w Rodzinie. Może mieć ona postać nie tylko przemocy

gramie promocji zdrowia psychicznego Przyjaciele Zippiego.

fizycznej, ale i dotyczyć sfery psychicznej, seksualnej czy

Wokół tej postaci zbudowane są scenariusze kolejnych spotkań

ekonomicznej. Zawsze jest to przestępstwo, o którym nie

z przedszkolakami, podczas których dzieci uczą się różnych sposobów radzenia sobie z trudnościami i stosowania nabytej wiedzy w codziennym życiu
oraz budowania relacji z innymi ludźmi. Zippi i jego przyjaciele przeżywają sytuacje,
z którymi każde dziecko prędzej czy później spotka się w swoim dziecięcym, a potem
dorosłym, życiu, odczuwają emocje bliskie każdemu przedszkolakowi.
Poprzez barwnie ilustrowane opowiadania, rozmowy, różnorodne zadania i zabawy,
maluszki w towarzystwie maskotki Zippi’ego poszukują rozwiązań ważnych codziennych problemów.
Katarzyna Koluch

można milczeć.
Filia MOPS nr 8 przygotowała cykl spotkań dla kobiet,
które doświadczają przemocy domowej. Zajęcia odbywają się we wtorki o godz. 15.00 w świetlicy parafialnej
przy kościele Miłosierdzia Bożego przy ul. Kurczaba 5.
Udział w nich jest bezpłatny i każda z kobiet może dołączyć do grupy wsparcia w dowolnym momencie.
Uczestniczki zajęć otrzymają wsparcie psychologiczne, poznają mechanizmy stosowania przemocy przez
sprawcę oraz sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach. Nauczą się koncentrować na sobie, uwolnią się
od poczucia winy, co pozwoli im przerwać milczenie,
wyjść z izolacji.
Bliższe informacje można uzyskać u Koordynatora
Programu Aliny Kwadrans oraz specjalisty pracy socjalnej
Moniki Talagi telefonicznie pod nr. 12 659 12 68 lub w Filii
nr 8 MOPS przy ul. Jerzmanowskiego 37, w pokoju 3.
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