
Ośrodek Interwencji  
Kryzysowej 

MIEJSKIEGO OŚRODKA  
POMOCY SPOŁECZNEJ 

      ul. Mikołowska 13A 
      Tel. 032/ 251-15-99   

        032/ 257-14-82 
e-mail: oik@mops.katowice.pl 
   UZYSKASZ  TU POMOC  
Będziesz mógł porozmawiać. 
Pozwól innym pomóc sobie  i two-
im bliskim. 
 

Infolinia dla Dzieci  

i Młodzieży "Sznupek"  
Telefon: 

0 800 222 315  

Instytucje,  które  mogą  
Tobie  pomóc  na  terenie 

miasta  Katowice: 

POLSKA   DEKLARACJA    
W   SPRAWIE     

PRZECIWDZIAŁANIA  
PRZEMOCY 

 
• Każdy człowiek ma prawo do  
życia w środowisku rodzinnym  
wolnym od przemocy, która jest  
naruszeniem praw i dóbr osobistych. 
• Człowiek doznający przemocy  
nie może być za nią obwiniany. 
• Dzieci i m łodzież mają prawo  
do wzrastania w b ezpiecznym  
środowisku wolnym od przemocy 
 a obowiązkiem dorosłych jest  
to im zapewnić. 
• Każdy człowiek doznający  
przemocy ma prawo do pomocy 
prawnej, socjalnej, psychologicznej  
i medycznej bez naruszania jeg o 
godności osobistej. 
• Każdy człowiek ma prawo  
do wiedzy potrzebnej do radzenia  
sobie z przemocą w rodzinie. 
• Każdy człowiek ma prawo  
do przeciwdziałania przemocy  
w rodzinie. 
• Każdy człowiek ma obowiązek 
udzielania pomocy ofiarom  
przemocy w rodzinie. 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


PRZEMOC  WOBEC   DZIECI 

To świadome wyrządzanie krzywdy za-
równo słowem jak i czynem przez oso-

by silniejsze.  

 FORMY PRZEMOC Y: 
 

Przemoc psychiczna  
wyśmiewanie, wyzywanie, krytykowanie, groźby,  
kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi 
osobami. 

Przemoc fizyczna  
np. popychanie, szarpanie, policzkowanie,  
uderzanie pięścią, duszenie, kopanie. 

Nadużycie seksualne 
np. wymuszanie kontaktów seksualnych,  
dotykanie w miejsca intymne, obnażanie się przed 
dzieckiem,  zmuszanie do oglądania zdjęć  
i filmów o treściach pornograficznych, gwałt. 

  Zaniedbanie   
np.  Jeżeli często bywasz głodny, zostajesz w domu sam 
bez opieki  dorosłych, brakuje  Ci 
 zainteresowania ze strony rodziców.  
  
 
 

Poszczególne formy przemocy mogą być 
stosowane razem albo osobno.  

 

 

 

 

 

Powiedzenie odpowiedniej  

osobie może pomóc Tobie ,  

 poczuć się lepiej i bezpieczniej.  

Wybierz kogoś komu ufasz,  

może to być Twój:   

1. Rodzic  lub ktoś z Twojej rodziny 
2. Nauczyciel 
3. Policjant 
4. Ksiądz, katecheta 
5. Pielęgniarka/lekarz 
6. Ktoś, o kim wiesz, że Ci pomoże 

7. Pedagog,  psycholog szkolny 
 

MOŻESZ  TEŻ  ZADZWONIĆ 
 

0 800 222 315  
            032/ 251-15-99 
                  032/ 257-14-82     

     
JEŻELI  NIE  CHCESZ 

1. Aby w twoim domu dochodziło do  
       awantur. 
2.    Aby ktoś Cię krzywdził. 
3.    Aby przydarzyło się  to komuś innemu. 
4.   Czuć się smutny/a, samotny/a i niero-    
       zumiany/a. 
 
 
 

 
 

 
 

 JEŻELI  CHCESZ : 
1. Zrobić coś, aby osoba, która  Cię 

krzywdzi przestała to robić. 
2. Czuć się bezpiecznie. 
3.   Poczuć się  lepiej. 
4.   Pomóc koledze lub koleżance. 
 

    SĄ OSOBY,  KTÓRE CHCĄ  
TOBIE  POMÓC !!! 

 

MOŻESZ    ZWRÓCIĆ   SIĘ  
O   POMOC !!! 

Powiedz komuś o tym: 
• co się dzieje? 
• co się stało? 
•   z czym jest Ci trudno? 

Czasami wstyd i lęk, utrudnia nam  

opowiedzenie tego, co się stało.   

Wstyd powinna odczuwać osoba, która 
Cię krzywdzi, a nie Ty.  

PAMIĘTAJ ! To nie jest twoją winą 

PAMIĘTAJ !  NIE  JESTEŚ  SAM! 

Warto się przełamać i powiedzieć,  

pomimo   trudności  i  wstydu. 
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