PRZEMOC W RODZINIE
TWORZY ZAMKNIÊTY KR¥G!
OFIARA PRZEMOCY W RODZINIE:
BOI SIÊ
O
o swoje ¿ycie i zdrowie
O
¿e nikt nie poœwiadczy tego, co doznaje
NIE WIERZY,
O
¿e ktoœ chce i mo¿e jej pomóc
O
¿e ma prawo prosiæ o pomoc
O
¿e coœ siê zmieni
WSTYDZI SIÊ
O
bo bierze na siebie ca³¹
odpowiedzialnoœæ za to, co siê dzieje w
jej domu

GDZIE SZUKAÆ POMOCY?
Policja
GRYBÓW
ul. Ogrodowa 1
tel. 0-18 445 03 77

PRZEMOC

w rodzinie to:
zamie
rzone i
wykorzystuj¹ce przewagê si³
dzia³anie
przeciw
cz³onkowi
rodziny

Oœrodki Pomocy Spo³ecznej GOPS
GRYBÓW
ul. Jakubowskiego 33
tel. 0-18 445 07 98
MOPS
GRYBÓW
ul. Ogrodowa 4
tel. 0-18 445 21 62
S¹decki Oœrodek Interwencji Kryzysowej
NOWY S¥CZ
ul. Œniadeckich 10a
tel. 0-18 443 82 51

naruszaj¹ce
prawa i
dobra osobiste,
powoduj¹ce cierpienie i szkody

TY MO¯ESZ PRZERWAÆ TEN KR¥G MILCZENIA POPRZEZ:

O
wys³uchanie osoby, która doznaje
przemocy
O
dawanie wiary w to co mówi
O
pomoc w rozwi¹zaniu problemu
O
zawiadomienie instytucji udzielaj¹cych
pomocy takim osobom np. niebieskiej linii
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PRZEMOC W RODZINIE
CHARAKTERYZUJE SIÊ TYM, ¯E:
JEST INTENCJONALNA
O
jest zamierzonym dzia³aniem cz³owieka
i ma na celu kontrolowanie
i podporz¹dkowanie ofiary
SI£Y S¥ NIERÓWNOMIERNE
O
ofiara jest s³absza, a sprawca silniejszy

JE¯ELI DOŒWIADCZASZ
PRZEMOCY W RODZINIE LUB
ZNASZ INNE OSOBY, KTÓRE
CIERPI¥ Z TEGO POWODU:
O
s¹ bite, kopane, szarpane za w³osy,
popychane, okaleczane, duszone,
przypalane

O
s¹ szanta¿owane, straszone, upokarzane,
poni¿ane, obrzucane wulgarnymi
wyzwiskami, wyrzucane z domu,
nadmiernie kontrolowane

O
s¹ zmuszane do odbywania stosunków
seksualnych lub poddawania siê
nieakceptowanym przez nie zachowaniom
seksualnym
NARUSZA PRAWA I DOBRA OSOBISTE
O
np. prawo do nietykalnoœci fizycznej,
godnoœci i szacunku
POWODUJE CIERPIENIE I BÓL
O
sprawca nara¿a zdrowie i ¿ycie ofiary na
powa¿ne szkody. Doœwiadczanie bólu
i cierpienia sprawia, ¿e ofiara ma mniejsz¹
zdolnoœæ do samoobrony

O
s¹ uzale¿nione finansowo od swojego
partnera, który zakazuje im podjêcia pracy,
nie daje pieniêdzy na zaspakajanie
podstawowych potrzeb

O
dzieci, osoby starsze, chore, które s¹
drastycznie zaniedbywane (pozbawione
elementarnej opieki lekarskiej, g³odzone
lub wykorzystywane)

ZG£OŒ SIÊ DO KOMISARIATU
POLICJI ABY WYPE£NIÆ
NIEBIESK¥ KARTÊ

NIEBIESKA KARTA zosta³a opracowana
przez Pañstwow¹ Agencjê Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych i ma na celu:
O
zwiêkszanie bezpieczeñstwa ofiar
przemocy domowej
O
rozwijanie ich zdolnoœci samoobrony
przed przemoc¹
O
tworzenie lokalnych koalicji na rzecz
przeciwdzia³ania przemocy

NIEBIESKA KARTA

jest dokumentem

s³u¿bowym wype³nianym przez funkcjonariusza
policji i pracownika socjalnego w przypadku
stwierdzenia lub podejrzenia przemocy w
rodzinie (Niebieska Karta w pomocy spo³ecznej
stanowi za³¹cznik do wywiadu
œrodowiskowego).

NIEBIESKA KARTA s³u¿y
O
dokumentowaniu faktów zwi¹zanych z
przemoc¹ w danej rodzinie

O
ocenie zagro¿enia dalsz¹ przemoc¹
O
przygotowaniu skutecznego planu
pomocy osobie poszkodowanej
O
jako dowód w sprawach s¹dowych
O
usprawnianiu procedur dzia³ania w
sprawach dotycz¹cych przemocy
O
poszerzeniu wiedzy dotycz¹cej zjawiska
przemocy

