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STOP PRZEMOCY WOBEC KOBIET – HAPPENING NA PLACU SZEWCZYKA
W piątek, 25 listopada, na Placu Szewczyka przed Galerią Katowicką, odbędzie się
happening przeciw przemocy wobec kobiet, organizowany przez Komendę Miejską
Policji w Katowicach. Białe wstążki, konsultacje ze specjalistami ds. przeciwdziałania
przemocy domowej oraz specjalny taniec – to wszystko, żeby okazać solidarność i
wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają przemocy.
Wolontariuszy i policjantki można będzie spotkać na Placu i na terenie centrum
handlowego w godzinach od 12.00 do 16.00.
Akcja „16 Dni Działań Przeciwko Przemocy ze względu na płeć” rozpoczyna się właśnie 25
listopada, w Dniu Eliminacji Przemocy Wobec Kobiet. To międzynarodowa kampania, która poprzez rozwój świadomości, że przemoc - ze względu na płeć - stanowi pogwałcenie praw
człowieka, ma na celu wyeliminowanie wszelkich form
łamania praw kobiet. Zadaniem kampanii jest wzmacnianie
solidarności kobiet na całym świecie, organizujących się, by
przeciwdziałać przemocy.
Podczas happeningu policjantki z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i wolontariusze
Fundacji Podaruj Nadzieję będą rozdawać przechodniom białe wstążki i balony na znak
osobistej deklaracji, że nigdy nie zostaną sprawcą przemocy i będą reagować, widząc
przemoc wobec kobiet i dzieci.
W Galerii Katowickiej pojawi się także stanowisko specjalistów ds. przeciwdziałania
przemocy, gdzie będzie możliwość zasięgnięcia porady ekspertów z Ośrodka Interwencji
Kryzysowej katowickiego MOPS, zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W ramach happeningu uczniowie z zaprzyjaźnionych szkół oraz nauczyciele i instruktorzy z
Centrum Sportowego Kamienna o 15.30 zatańczą specjalny układ choreograficzny,
www.galeriakatowicka.eu

symbolizujący walkę z przemocą pt: „ One billion rising”. Wspólny taniec będzie gestem –
symbolem solidarności i wsparcie dla wszystkich kobiet na świecie, które doświadczają
przemocy. W godzinach 14.30 - 15.30 odbędą się także bezpłatne warsztaty i
pokazy capoeiry.
Happening jest organizowany w ramach autorskiego programu profilaktycznego
Komendy Miejskiej Policji w Katowicach.
Więcej informacji - koordynator przedsiewzięcia - st.asp. Adrianna Mazur, tel. 723 641 978
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Galeria Katowicka mieści się w ścisłym centrum Katowic i jest unikalnym kompleksem komunikacyjno2
komercyjnym. Powierzchnia GLA obiektu wynosi 47 tys. m , na której znajduje się ponad 250 lokali
i punktów handlowych. Galerię Katowicką odwiedza miesięcznie ponad milion Klientów. Do ich dyspozycji
został oddany dwupoziomowy podziemny parking dla 1 200 samochodów. Galeria Katowicka jest połączona
bezpośrednio z dworcem kolejowym i podziemnym terminalem autobusowym komunikacji miejskiej. Posiada
także 10 salowe Multikino z salą Xtreme – najnowocześniejszą w Polsce, wyposażoną w system dźwiękowy
Dolby Atmos. Galeria Katowicka została otwarta 18 września 2013 r.
Właścicielem Galerii Katowickiej jest firma Meyer Bergman, za zarządzanie Galerią Katowicką, codzienne
funkcjonowanie obiektu oraz kwestie związane z wynajmem powierzchni handlowej odpowiada spółka Apsys
Polska.
Więcej informacji na: www.galeriakatowicka.eu
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