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KAŻDY POWINIEN COŚ ZROBIĆ

„Nie bądź obojętny! Reaguj!” to hasło kampanii społecznej „Możesz 
to zmienić”, która zachęca do reagowania gdy jesteśmy świadkami 
napadu. Bo obojętność społeczna nie powinna być normą. Napastnicy 
nie powinni czuć się bezkarni. Każdy może pomóc. Każdy powinien 
pomóc. Ty też.

Kampania społeczna „Możesz to zmienić” zachęca mieszkańców 
dużych miast do reagowania w sytuacji, gdy są oni świadkami 
napadu lub gwałtu. Brutalne napaści zdarzają się nie tylko 
w ciemnych zaułkach, bramach i dzielnicach o nie najlepszej 
reputacji. Coraz częściej dochodzi do nich w centrum miast, 
w miejscach dobrze oświetlonych i w obecności przechodniów. 
Ci mimowolni świadkowie widząc napad, powinni zareagować, 
pomóc ofierze. Jednak często przechodzą obojętnie. Nie robią nic. 
Pomimo płaczu, krzyku, czy wyraźnego wołania o pomoc. Tu rodzi się 
problem, ponieważ powstaje zjawisko przyzwolenia społecznego, które 
ułatwia napastnikom atakowanie kolejnych ofiar.
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KAMPANIA SPOŁECZNA

Celem naszej kampanii społecznej jest zmiana sposobu myślenia 
i postaw ludzi, którzy mogą stać się świadkami napaści. Chcielibyśmy 
pokazać, że warto i należy reagować w takich sytuacjach.
Nie trzeba być wysportowanym, postawnym mężczyzną. Istnieją różne 
rodzaje pomocy. Można podejść do napastnika i zwrócić mu uwagę. 
Ale wystarczy nawet stojąc w oddali zadzwonić na policję, straż miejską 
lub poprosić kogoś innego o pomoc. Jest wiele sposobów. Może pomóc 
nastolatka, osoba starsza czy silny mężczyzna. Każdy może coś zrobić. 
Każdy powinien coś zrobić - mówi Anna Bielecka, Koordynator kampanii 
społecznej „Możesz to zmienić”.

Inicjatorem kampanii jest Paweł Dąbrowa. Kilka miesięcy temu - jako 
jeden z wielu przechodniów - był świadkiem napadu w centrum 
Warszawy. To było ścisłe centrum miasta. Jednak nikt nie zareagował. 
Nikt nie pomógł dziewczynie, która była molestowana w miejscu 
publicznym. Płakała i wołała o pomoc. Prawie wszyscy świadkowie 
przeszli obojętnie. Paweł zareagował. Napastnik uciekł, a dziewczyna 
została uratowana.
Wydarzenie to poruszyło go na tyle mocno, że postanowił nagłośnić 
problem obojętności społecznej. Sam jest przykładem, że warto 
pomagać. 
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Na potrzeby realizacji kampanii społecznej, została utworzona Fundacja 
„Możesz to zmienić”. Założyciele fundacji przygotowali pełną strategię kampanii 
społecznej. Jednym z jej elementów jest spot filmowy, którego emisja odbędzie 
się w środkach komunikacji miejskiej oraz w Internecie m.in.: na stronie 
internetowej www.mozesztozmienic.pl, na portalu YouTube, różnych blogach 
i portalach społecznościowych takich jak: Facebook i Twitter. Zaplanowane są 
także konferencje prasowe, wywiady, publikacje, promocja kampanii społecznej  
w mediach tradycyjnych oraz internetowych, a także warsztaty dla młodzieży.

Planujemy dotrzeć do jak największego grona odbiorców - mówi Paweł Dąbrowa, 
Koordynator kampanii społecznej „Możesz to zmienić”.

Spot filmowy został wyreżyserowany przez Filipa Syczyńskiego, który wygrał 
ostatnią edycję międzynarodowego konkursu twórców reklam The New York 
2014 VideoContest. Filmy, przy których pracował były pokazywane m.in. 
na festiwalach w Cannes i Sundance.
Producentem wykonawczym spotu jest Mayday Films we współpracy z Pin Up 
Studio oraz Moth Films. Montażem spotu zajęły się firmy: mindframe oraz Studio 
HD. Natomiast korekcję barwną spotu przygotowało studio Mastershot.
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Ambasadorami naszej kampanii społecznej zgodziły się zostać znane i lubiane 
postaci z polskiej przestrzeni publicznej. Wspierają nas m.in. Anna Karczmarczyk, 
Klaudia Halejcio, Olga Kalicka, Józef Pawłowski, Filip Bobek, raperka Lilu, muzyk 
Liber, Marika, zespół Sound’n’Grace a także obecna Miss Polski Ewa Mielnicka. 
Zakładamy, że dzięki sympatii widzów oraz zaufaniu społecznemu, które 
posiadają, kampania będzie skutecznie zachęcać ludzi do działania, reagowania 
i pomocy ofiarom napadów - mówi Anna Bielecka, Koordynator kampanii  
społecznej „Możesz to zmienić”.

Organizatorzy na ten moment szacują, że dzięki emisji spotu na monitorach 
w środkach komunikacji miejskiej w kilkunastu miastach wojewódzkich w Polsce, 
dotrą z kampanią społeczną do ponad 6 milionów odbiorców.

Z ogólnopolskich badań przeprowadzonych przez firmę badawczą SW Reasearch 
dla realizacji celów kampanii wynika, że 61% osób nie reaguje, gdy widzi przemoc 
na ulicy.

Pragniemy uwrażliwić ludzi na krzywdę, która dzieje się tuż obok, którą każdy 
z nas mógłby przerwać, pomagając. To jest możliwe. Są różne sposoby. Zawsze 
można pomóc. Chcemy pokazać, że dobro człowieka nie powinno być nam 
obojętne - mówią organizatorzy kampanii społecznej „Możesz to zmienić” Anna 
Bielecka i Paweł Dąbrowa.

Start kampanii społecznej zaplanowany jest na drugą połowę czerwca 2015 roku.
Zapraszamy na oficjalną stronę internetową kampanii społecznej „Możesz to 
zmienić”: www.mozesztozmienic.pl

Twitter:
https://twitter.com/mozesztozmienic

Facebook:
https://www.facebook.com/mozesztozmienic

„ Nie bądź obojętny! Reaguj!”
Włącz się w kampanię społeczną

„Możesz to zmienić”.
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KONTAKT

Koordynatorzy kampanii społecznej: 
Paweł Dąbrowa
Anna Bielecka

Blogerzy: 
Paweł Dąbrowa +48 667 339 470

pawel@mozesztozmienic.pl

Kontakt dla mediów/Ambasadorzy:
Anna Bielecka +48 601 616 040

anna@mozesztozmienic.pl

Strona www:
Katarzyna Petrykowska + 48 690 390 059

katarzyna@mozesztozmienic.pl

  Producent wykonawczy:           Organizator: 

Partnerzy:


