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Informacja prasowa 

„16 dni przeciw przemocy”– rusza kolejna odsłona akcji społecznej 
organizowanej przez Stowarzyszenie „Mężczyźni Przeciw Przemocy” 

Stowarzyszenie "MĘŻCZYŹNI PRZECIW PRZEMOCY" wywodzi się z wielu środowisk 
blisko związanych z organizacjami pozarządowymi, różnymi gałęziami biznesu. 
Bezpośrednio współpracuje z Fundacją Krajowe Centrum Kompetencji, organizacji od 
lat zajmującej się wspieraniem działań przeciwko przemocy, znanej z kampanii 
społecznych pod hasłami „Kocham. Nie Biję” i „Kocham. Reaguję”, ale także z wielu 
akcji, pomysłów i rozwiązań ustawodawczych,  

Mężczyźni reprezentują różne zawody i środowiska. Nie mieszkają w jednym mieście. 
Są w różnym wieku i wykonują różne zawody. To co ich połączyło, to brak zgody na 
wylewającą się zewsząd przemoc. Z uwagi na wykonywane prace zawodowe, czy też 
inicjatywy w jakie się włączyli, każdy z nich - na odmiennym gruncie - doskonalił 
umiejętności przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom społecznym. To właśnie 
podczas kampanii społecznych, szkoleń, konferencji ich drogi zaczęły się przecinać.  

W ten sposób poznali się, a po pewnym czasie postanowili połączyć siły, wiedzę, 
doświadczenie i pozytywną energię, aby skuteczniej przeciwstawić się rzeczywistości, 
na którą nie wyrażają zgody i której z powodów etycznych nie potrafią zaakceptować. 

20 sierpnia 2014 roku Panowie spotkali się w Warszawie i powołali do życia 
Stowarzyszenie o nazwie „Mężczyźni Przeciw Przemocy”.  

„Nie mieliśmy wątpliwości, że naszą aktywność zwrócimy w stronę działań na rzecz 
równouprawnienia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz dyskryminacji ze względu na płeć.” - 
twierdzą Mężczyźni Przeciw Przemocy. 

"Najtrudniej jest zmieniać ludzką świadomość, bo to trwa latami, my jednak mamy 
ambicję podjąć to trudne wyzwanie i dlatego przygotowujemy w przyszłym roku dużą 
kampanię na rzecz kobiet pod hasłem "Kocham. Szanuję"" - mówi Konrad 
Wojterkowski, jeden z założycieli Stowarzyszenia i organizator m.in. kampanii "Kocham. 
Nie biję” 
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"Najgorsze, że zanim staniemy się ludźmi z wielu instytucji - ośrodków pomocy 
społecznej, policji, prokuratury, sądów, organizacji pomocowych to… wszyscy jesteśmy 
świadkami przemocy. Od nas, świadków, zależy więcej niż sami chcemy to przyznać" - 
podkreśla Kazik Walijewski, prezes Stowarzyszenia Mężczyźni Przeciw Przemocy !
  

Celem Stowarzyszenia jest głównie: 

 •  działalność edukacyjno-oświatowa, kulturalna, charytatywna na rzecz 
równouprawnienia, poszanowania praw i godności człowieka, a w szczególności 
przeciwdziałania przemocy wobec kobiet oraz dyskryminacji ze względu na płeć 

 •  prowadzenie profilaktyki, wspieranie rozwiązań prawnych, badawczych, 
edukacyjnych i organizacyjnych zmierzających do zapobiegania patologiom w życiu 
rodzinnym i społecznym 

 •  szeroko rozumiana pomoc społeczna, inicjatywy na rzecz dobroczynności, 
ochrony zdrowia, rehabilitacji społecznej i zawodowej prowadzących do 
przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób doświadczających przemocy oraz 
readaptacji społecznej i edukacyjno-korekcyjnej osób stosujących zachowania 
przemocowe 

25 listopada rozpoczyna się kolejna odsłona akcji społecznej „16 dni przeciw 
przemocy”.  
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Kontakt: 

Kazik Walijewski 

e-mail: prezes@stowarzyszeniempp.org  

tel. 530750070 

http://www.stowarzyszeniempp.org 
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