
 Instytucje które mogą  
Ci pomóc na terenie 

miasta Katowice: 

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 POMOC 
• psychologiczną, 
• socjalną, 
• prawną, 
• możesz uczestniczyć w gru-

pie wsparcia. 
  MIEJSCE  SCHRONIENIA 

Ośrodek Interwencji  
Kryzysowej  

dla Rodzin  
z Problemem Alkoholowym  
Śląskiego Stowarzyszenia 
    „Ad Vitam Dignam” 

     ul. Ks. Bpa. Bednorza 22 
 40-384 Katowice 
     tel.: 032/ 256-92-78 

 

  

 

POLSKA   DEKLARACJA   W   SPRAWIE     
PRZECIWDZIAŁNIA  

PRZEMOCY 
 

• Każdy człowiek ma prawo do  
życia w środowisku rodzinnym 
wolnym od przemocy, która jest 
naruszeniem praw i dóbr osobi-
stych. 
• Człowiek doznający przemocy  
nie może być za nią obwiniany. 
• Dzieci i młodzież mają prawo  
do wzrastania w bezpiecznym śro-
dowisku wolnym od przemocy a 
obowiązkiem dorosłych jest to im 
zapewnić. 
• Każdy człowiek doznający  
przemocy ma prawo do pomocy 
prawnej, socjalnej, psychologicz-
nej i medycznej bez naruszania 
jego 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 prze-
mocy w rodzinie. 
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ZGŁOŚ  SIĘ  DO  NAS 
 

NIGDY  NIE  JEST  ZA PÓŹNO 

NA PRZERWANIE PRZEMOCY ! 
 

Przemoc w Rodzinie jest  
przestępstwem ściganym przez 

prawo z art. 207  
Kodeksu Karnego. 

 
PRZYJDŹ DO NAS NA  

PIERWSZE SPOTKANIE. 
PO NIM ZDECYDUJESZ CZY 

CHCESZ SKORZYSTAĆ  
Z NASZEJ POMOCY. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ważnym źródłem strachu i cierpienia  

dzieci są frustracje, konflikty i przemoc  
między rodzicami.  

PRZEMOC DOMOWA 
To każde świadome i wykorzystujące prze-

wagę sił zachowanie, skierowane przeciwko 
bliskiej osobie, które narusza jej prawa i dobra 
osobiste, powodując psychiczne lub fizyczne 
cierpienie. 

 FORMY PRZEMOCY: 
Przemoc psychiczna  
np. wyśmiewanie, wyzywanie, krytykowanie, 
groźby,  kontrolowanie i ograniczanie kon-
taktów z innymi osobami. 
Przemoc fizyczna  
np. popychanie, szarpanie, policzkowanie, 
uderzanie pięścią, duszenie, kopanie. 
Przemoc seksualna 
np. wymuszanie kontaktów seksualnych, 
wymuszanie nieakceptowanych form 
współżycia, gwałt.  
Przemoc ekonomiczna  
np. odbieranie zarobionych pieniędzy, nie-
zaspokajanie materialnych potrzeb rodziny. 
Zaniedbania 
Przemocą jest także zaniedbanie i nieza-
spokajanie podstawowych potrzeb członka 
rodziny, które prowadzi do Jego cierpienia. 

 
Poszczególne formy przemocy 
mogą się przenikać, ale każda 
może występować osobno. 

CZY TWOJE DZIECKO JEST 
ŚWIADKIEM PRZEMOCY? 

 
Krzywdzenie dzieci jest częścią przemocy 

w rodzinie, obejmującej zarówno dzieci, 
jak i dorosłych ludzi.  

Co możesz zrobić w sytuacji  
zagrożenia 

Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 
znajdź bezpieczne miejsce, z którego możesz 
zadzwonić po pomoc; porozmawiaj z rodziną, 
koleżankami czy możesz u nich się schronić, 
by spokojnie zastanowić się co robić dalej. 
 
Wezwij Policję  
- lub poproś kogoś o jej wezwanie. Interwe-
niujący policjanci są zobowiązani do udziela-
nia ofiarom przemocy niezbędnej pomocy, 
wypełnienia z Tobą „Niebieskiej Karty” 
dotyczącej przemocy. 

 - Dzielnicowy ma obowiązek odwiedzić Cię 
po  interwencji, a także powinien  regularnie 
sprawdzać bezpieczeństwo domowników i 
zachowanie osoby stosującej przemoc. 

Zadbaj o swoje zdrowie 
Jeżeli zostałaś pobita lub zgwałcona,  
jak najszybciej skontaktuj się z lekarzem  
pierwszego kontaktu i poproś o zaświadczenie  
o stanie zdrowia i obrażeniach, jakich dozna-
łaś. Możesz także zrobić obdukcję u lekarza  
biegłego sądowego – jest ona płatna. 
 

Pamiętaj, że prawo jest po Twojej stronie. 
 Sąd, Prokuratura, Policja,  Ośrodki Pomocy 
 Społecznej mają obowiązek Ci pomóc. 
 
Skontaktuj się  
z instytucją udzielającą psychologicznej 
i prawnej pomocy osobom doznającym prze-
mocy. 
 
Przerwij milczenie.  
Rozmawiaj z rodziną i przyjaciółmi. 
 
Znajdź grupy wsparcia  
dla osób w takiej sytuacji jak Twoja. 
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