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PRZEMOC

Przemoc występuje wszędzie: w domu, w szkole, w pracy. Jest zacho-
waniem, które poniża, ogranicza wolność, narusza prawa i powoduje 
psychiczne i fi zyczne cierpienie drugiej osoby. Wykonawcy sprawia 
przyjemność. Dlaczego? Jak można czerpać satysfakcję z obserwacji 
czyjegoś bólu i  strachu? W  jaki sposób łza przynosi anormalną ra-
dość? Czy to jest ludzkie?

Przemoc niczego nie rozwiązuje, jest jedynie ucieczką od samego siebie. 
Osoby agresywne zachowują się niespokojnie, nie próbują zrozumieć swo-
jego postępowania. Pragną pokazać wyższość, posługując się słowną aro-
gancją i fi zyczną siłą, aby nie ujawnić słabości psychicznej, mogącej – we-
dług nich – zgubić. Boją się przeszłości, która wtedy powróci, a przecież 

„kto żyje w strachu, nigdy nie będzie wolny”. 
/Horacy/

Każdy człowiek ma prawo, aby żyć godnie, cieszyć się życiem i mieć oparcie 
w bliskich osobach, zwłaszcza w rodzinie. Każdy ma prawo do życia bez prze-
mocy – a to oznacza bezpieczeństwo, szacunek, zaufanie, odpowiedzialność 
i  partnerstwo ekonomiczne. Powszechnie wiadomo, że jeśli ktoś krzyczy, 
nie posiada argumentów przemawiających za jego sprawą. Podobnie dzie-
je się, gdy ktoś używa „prawa pięści”. Nie ma racji, ale wierzy w słuszność 
wykonywanego czynu, zmuszając innych do swoich poglądów. Zamyka się 
krąg, ponieważ osoba bita w przyszłości prawdopodobnie sama uderzy. To 
kwestia czasu, dojścia do optimum sprawności fi zycznej dającego pewność 
postępowania.

„Kiedy widzisz dobrego człowieka, staraj się go naśladować. Kiedy wi-
dzisz złego człowieka, zastanów się nad samym sobą”
/Konfucjusz/

Może wcale nie jesteś lepszy? Przemoc zabija „czyste” uczucia, budząc nie-
nawiść, złość, opuszczenie nie tylko w umyśle skrzywdzonego, ale i u opraw-
cy. Każdy ma prawo do własnych poglądów. Spróbuj zrozumieć innych, oni 
zrozumieją ciebie – to jest rozwiązanie.
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 WPROWADZENIE

Każda przemoc wymaga zdecydowanego przeciwstawienia się jej. Jeśli 
tego nie zrobisz, będzie się rozwijała i wzmacniała. Nie musisz tego znosić 
i samodzielnie radzić sobie z przemocą. Przerwij milczenie i zwróć się o po-
moc do instytucji, które wspierają ofi ary przemwocy. Droga do życia bez 
przemocy jest trudna i będzie wymagać od Ciebie konsekwencji, cierpliwo-
ści i zaangażowania. Nie zniechęcaj się! 

Odbiorcami prezentowanego Vademecum są osoby potrzebujące pomocy 
oraz instytucje zajmujące się problemem uzależnień i przemocy domowej. 
Mam nadzieję że nasz Informator ułatwi nawiązanie współpracy powoła-
nych do przeciwdziałania przemocy podmiotów. Z myślą o Tobie i wielu in-
nych osobach przygotowana została ta broszura, z której dowiesz się czym 
jest przemoc w rodzinie i jakie niesie ze sobą konsekwencje, jak jej przeciw-
działać, jak reagować w sytuacjach przemocy, jakie prawa przysługują oso-
bom dotkniętym przemocą, kto może pomóc i co mogą zrobić poszczególne 
instytucje wspierając Cię w wychodzeniu z przemocy.

Przemoc to przestępstwo ścigane przez prawo!

To, że trzymasz w  rękach ten informator i  zapoznajesz się z  jego treścią 
oznacza, że zrobiony został pierwszy krok, aby powstrzymać przemoc 
i uwolnić się od niej. Nie rezygnuj z tej decyzji! Twoje życie jest w Twoich 
rękach i od Ciebie zależy, jak będzie ono dalej wyglądało.

Mamy nadzieję, że ten poradnik pomoże Ci zrozumieć, że nikt nie ma pra-
wa znęcać się nad Tobą, uświadomi Ci, że przemocy nie wolno akceptować, 
dostarczy informacji, które pomogą Ci przełamać wstyd i strach przed ujaw-
nieniem przemocy. Nie czekaj, chroń swoje zdrowie i  życie! Zwróć się po 
pomoc!

PRZEMOC W RODZINIE 
– INFORMACJE PODSTAWOWE

PRZEMOC W RODZINIE 

Zwana także potocznie przemocą domową to jednorazowe lub powtarza-
jące się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań ko-
niecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Działania te naru-
szają prawa i dobra osobiste członka rodziny (osoby najbliższej, a także in-
nych osób zamieszkujących wspólnie lub wspólnie gospodarujących). Prze-
moc w rodzinie w szczególności naraża osoby bliskie na niebezpieczeństwo 
utraty życia, zdrowia, narusza ich godność osobistą, nietykalność cielesną, 
wolność i swobodę, w tym również osobiste normy związane z życiem sek-
sualnym. Powoduje szkody na zdrowiu fi zycznym, psychicznym, a także wy-
wołuje cierpienie i krzywdy moralne u osób, które jej doznają.

PRZEMOC W RODZINIE:

 > jest zjawiskiem wynikającym z działania człowieka – działanie lub zanie-
chanie  działań jest dokonywane przez jednego członka rodziny przeciw-
ko pozostałym
 > jest intencjonalna – zmierza do osiągnięcia jakiegoś celu
 > wykorzystuje przewagę sił uniemożliwiając samoobronę i opiera się na 
władzy i kontroli
 > narusza prawa i dobra osobiste krzywdzonego członka rodziny
 > powoduje szkody i cierpienie u osób, których dotyka

CYKL PRZEMOCY DOMOWEJ

Przemoc domowa rzadko jest czynem jednorazowym. Znacznie częściej jest 
procesem o  długiej, nawet kilkunastoletniej historii. Ma tendencję do po-
wtarzania się według zauważalnej prawidłowości. Cykl przemocy składa się 
zwykle z trzech następujących po sobie faz:
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 » faza narastania napięcia

W fazie pierwszej narasta napięcie i agresywność sprawcy. Każdy drobiazg 
wywołuje jego irytacje, za byle co robi awanturę, zaczyna więcej pić, pro-
wokuje kłótnie i staje się coraz bardziej niebezpieczny. Ofi ara stara się opa-
nować sytuację i oddalić zagrożenie. Często pojawiają się u niej różne dole-
gliwości fi zyczne, bóle żołądka i głowy, bezsenność i utrata apetytu. Wpada 
w apatię lub ogarnia ją silny niepokój. Czasem, nie mogąc wytrzymać tego 
oczekiwania sama prowokuje spięcie, żeby już wreszcie „mieć to za sobą”.

 » faza gwałtownej przemocy

Z mało istotnych powodów dochodzi do ataku agresji i rozładowania złości. 
Sprawca wpada w szał, traci kontrolę nad swoim zachowaniem, nie liczy się 
z konsekwencjami swoich agresywnych działań. Faza ta trwa stosunkowo 
krótko, ale może się zakończyć dramatycznie. Kobieta jest raniona fi zycz-
nie i psychicznie, znajduje się w stanie szoku. Stara się uspokoić sprawcę 
i ochronić siebie. Odczuwa przerażenie, bezradność , wstyd, a także złość, 
która powoduje, że najczęściej w tej fazie trwania przemocy osoby dozna-
jące jej decydują się na wezwanie pomocy (np. Policji) i złożenie skargi. Jest 
to ostatni moment by przerwać cykl przemocy, nim rozpocznie się na nowo.

 » faza „miodowego miesiąca”

W tej fazie wszystko się zmienia. Gdy partner wyładował już swą złość i za-
czyna sobie zdawać sprawę z tego, co zrobił, nagle staje się inną osobą. Sta-
ra się znaleźć jakieś wytłumaczenie i usprawiedliwienie. Przeżywa poczucie 
winy, okazuje skruchę, przeprasza i  obiecuje, że to się już nie powtórzy. 
Zaczyna okazywać ciepło i miłość. Staje się znowu podobny do tego męż-
czyzny, jakim był na początku związku, kiedy ofi ara się w nim zakochała. 
Przynosi kwiaty, prezenty, zachowuje się jakby nie było żadnej przemocy. 
Kobieta zaczyna wierzyć, że partner się zmienił i że przemoc była jedynie 
wyjątkowym incydentem, który już nigdy się nie powtórzy. Jednak bez spe-
cjalistycznej pomocy sprawca nie jest w stanie długo wytrzymać w spoko-
ju. Ponownie wzrasta napięcie i wszystko zaczyna się od nowa. Przemoc 
w następnym cyklu na ogół jest bardziej gwałtowna i dłuższa, a chwile ulgi 
coraz krótsze. Doświadczenia miodowej fazy utrwalają u sprawcy poczucie 

bezkarności oraz nadzieję, że następnym razem znowu sobie jakoś poradzi 
i uzyska przebaczenie.

RODZAJE PRZEMOCY W RODZINIE 
– FORMY ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy po-
mocy różnych instrumentów:

Przemoc fi zyczna – są to wszelkie działania polegające na użyciu siły 
i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy 
zsinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpycha-
nie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, du-
szenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, 
porzucenie w  niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem 
i inne.

Przemoc psychiczna – to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fi zycz-
ną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego 
obrazu własnej osoby u ofi ary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, 
pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych.  Przejawami tego rodzaju 
przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna 
krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie  posłu-
szeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola 
i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wy-
zywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna – polega na wymuszaniu niechcianych przez ofi arę 
zachowań w  celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywa-
ne poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofi erze 
nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu 
z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofi ary, wymuszanie sa-
dystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania porno-
grafi i, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna – to działania prowadzące do całkowitego fi nanso-
wego uzależnienia ofi ary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze 
niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożli-
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wianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, od-
bieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

OZNAKI PRZEMOCY

Istnieją pewne symptomy, wskazujące na to, że w  rodzinie obecna jest 
przemoc. Aby rozpoznać czy niepokojące zachowania kogoś bliskiego są 
przejawem przemocy w rodzinie, osoba obserwująca te zachowania musi 
zastanowić się nad tym i odpowiedzieć sobie na kilka pytań. Czy zdarza 
się, że ktoś bliski:

 > zamienia drobne zajścia w wielkie kłótnie,
 > rani Cię swoim zachowaniem,
 > znieważa Cię, używa w stosunku do Ciebie obraźliwych słów, obelg, 
wyzwisk,

 > ma nagłe napady gniewu lub furii,
 > niszczy rzeczy, które są Twoją własnością,
 > odbiera Ci pieniądze lub nie chce dawać Ci środków na życie,
 > kontroluje wszystkie Twoje zachowania, nie pozwala Ci podejmować 
żadnych decyzji,

 > uniemożliwia Ci spotykanie czy widywanie się ze znajomymi lub rodziną,
 > ośmiesza Cię, poniża, upokarza również w obecności innych,
 > nieustannie Cię krytykuje,
 > zastrasza Cię i manipuluje by kontrolować Ciebie i innych członków rodziny,
 > grozi, że skrzywdzi Ciebie, Twoje dzieci lub innych członków rodziny,
 > bije Cię, popycha, szarpie, kopie, policzkuje lub dusi,
 > obwinia Cię za to, że Cię bije, a następnie obiecuje, że to więcej 
się nie zdarzy,

 > wymaga od Ciebie, abyś uprawiała seks na zawołanie nawet jeśli nie masz 
na to ochoty i się nie zgadzasz,

Jeśli Twoja odpowiedź nawet na jedno z  tych pytań brzmi „TAK”, istnieje 
prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.

Musisz rozważyć czy jesteś bezpieczna w swoim domu. Jeśli w Twoim życiu 
występuje lub wystąpiła jedna lub więcej z wymienionych powyżej oznak, 
istnieje duże prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. Nie 
lekceważ tego i zwróć się po pomoc do jednej z instytucji niosących pomoc 
rodzinom znajdującym się w kryzysie.

Przemoc w  rodzinie to zamierzone i  wykorzystujące przewagę sił 
działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich 
prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.

NADUŻYWANIE ALKOHOLU A PRZEMOC

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoho-
lu. Osoby znajdujące się w stanie nietrzeźwości tracą samokontrolę i mogą 
zachowywać się w nieprzewidywalny sposób. Pod wpływem alkoholu za-
nikają istniejące w  człowieku hamulce, wewnętrzne zakazy krępujące 
jego zachowanie. Częste nadużywanie alkoholu prowadzi do nasilenia się 
zachowań agresywnych. Nawet osoba uznawana normalnie za spokojna 
i  opanowaną, w  stanie upojenia alkoholowego, może stosować przemoc 
niszcząc swoją rodzinę. 

Mimo, iż pijany człowiek nie potrafi  logicznie myśleć, rozumieć i oceniać swoich 
czynów oraz nie docierają do niego racjonalne argumenty, to nie można jednak 
w żaden sposób usprawiedliwiać jego agresywnych zachowań. Uzależnie-
nie od alkoholu sprawcy przemocy nie jest okolicznością łagodzącą. To sam 
sprawca, wprowadzając się w stan nietrzeźwości, jest w pełni odpowiedzial-
ny za swoje czyny. Musisz pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera 
zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie 
dla innych członków rodziny.

Życie z  alkoholikiem może doprowadzić do współuzależnienia. Stan 
taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i  utrudnia 
wyjście z  nałogu. Zarówno osoby uzależnione jak i  współuzależnio-
ne wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej. Nie jest ła-
two przyznać się do tego, że w  rodzinie występuje problem alkoholu 
i przemocy. Wstyd, że w rodzinie ma się kogoś, kto pije i terroryzuje swoich 
bliskich, obawa przed reakcją otoczenia, strach przed zemstą dręczyciela 
czy nieracjonalne poczucie bycia współwinnym przeszkadza w zwróceniu 
się po pomoc.

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy, nie szukaj 
rad u osób niekompetentnych. Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć 
się po pomoc do instytucji, które profesjonalnie zajmują się leczeniem uza-
leżnienia i przemocy.
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Pomoc i wsparcie osobom uzależnionym świadczą miedzy innymi:

poradnie odwykowe – prawie wszystkie tego typu placówki prowadzą 
programy dla rodzin, na które składa się edukacja na temat choroby alkoho-
lowej oraz terapia indywidualna i grupowa;
grupy AA i  grupy rodzinne Al-Anon – są to grupy wsparcia dla osób 
uzależnionych i  rodzin Anonimowych Alkoholików, gdzie osoby dotknięte 
nadmiernym piciem swoim lub kogoś bliskiego, dzieląc się przeżyciami i do-
świadczeniami, uzyskują ulgę, wsparcie i potrzebne informacje jak żyć dalej 
w tej trudnej sytuacji, w której się znalazły;

gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych – udzielają 
porad prawnych i  informacji o  możliwościach uzyskania pomocy w  sytu-
acjach uzależnienia od alkoholu i przemocy w rodzinie.

Pamiętaj jednak, że jeśli sprawca przemocy jest uzależniony od alkoholu, 
podjęcie leczenia odwykowego nie rozwiąże problemu przemocy. Sprawca 
może stosować przemoc nie tylko z  powodu nadużywania alkoholu. Jego 
zachowanie może również być wynikiem tego, iż:

 > jest przeciążony problemami, silnymi emocjami, agresywnymi uczuciami,
 > nie posiada umiejętności współżycia z drugim człowiekiem,
 > brak mu wiedzy o drugim człowieku i życiu,
 > brak mu wychowania i wykształcenia form współżycia w rodzinie,
 > jest obciążony środowiskowo np. wzorcem bicia, przemocą,
 > był wychowany w tradycji i kulturze grupy społecznej, która akcepto-
wała użycie siły  we  wzajemnych kontaktach,
 > sam doznaje cierpienia (agresywne odreagowanie),
 > ma skłonności do sadyzmu,
 > jest niedowartościowany, niezaradny życiowo,
 > chce dominować nad partnerem, jest zazdrosny zawistny.

Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego to dopiero pierwszy krok 
na drodze powrotu do normalnego życia. Samo leczenie odwykowe nie 
gwarantuje zaprzestania zachowań przemocowych. Zdarza się, że sprawcy 
przemocy po leczeniu nałogu alkoholowego nadal używają przemocy wo-
bec swoich bliskich.

PAMIĘTAJ !!!

 > Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. Masz prawo szukać specjali-

stycznej pomocy.

 > Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie. Nie trzeba mieć siniaków 

i złamanych kości by być ofi arą przemocy.

 > Przemoc domowa zdarza się we wszystkich grupach społecznych,  nieza-

leżnie od poziomu wykształcenia i sytuacji ekonomicznej.

 > Przemoc raz zastosowana powtarza się.

 > Jeśli alkoholizm i przemoc są problemem w Twoim domu, nie możesz da-

lej pozwalać by uzależniony partner atakował Ciebie i Twoje dzieci. Nie 

możesz spowodować, aby przestał pić i zmienił swoje zachowanie, może 

jednak  z pomocą innych zmienić swoje życie.

 > Dzieci wychowywane w środowisku pełnym napięć, konfl iktów i agresji, 

albo odtwarzają te same zachowania w dorosłym życiu, albo zamykają się 

w sobie, popadają w depresję i przyjmują rolę ofi ary.
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CO MOŻESZ ZROBIĆ

Pamiętaj, że najważniejsze jest bezpieczeństwo Twoje i  innych członków 
rodziny zagrożonych przemocą. Żyjąc ze sprawcą pod jednym dachem, 
musisz chronić siebie i swoich bliskich. Będzie Ci łatwiej jeśli przygotujesz 
sobie plan działania w sytuacji przemocy – osobisty plan bezpieczeństwa. 
Mimo tego, że nie jesteś w stanie kontrolować sprawcy i jego agresywnych 
zachowań, masz wybór co do tego jak będziesz reagować i w jaki sposób 
najlepiej zapewnisz sobie i swoim bliskim bezpieczeństwo. Jeśli z góry przy-
gotujesz się na możliwość wystąpienia dalszej przemocy i będziesz stoso-
wać się do kilku podstawowych zasad zachowania w  obliczu zagrożenia 
przemocą, zwiększysz swoje bezpieczeństwo.

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?

 > Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do 
przyjaciół, rodziny, sąsiadów. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny 
jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.

 > Zadzwoń do „Niebieskiej Linii”. Psychologowie życzliwie z Tobą porozma-
wiają i pomogą ustalić najlepsze i odpowiednie dla Ciebie rozwiązanie.

 > Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić ani krzywdzić 
w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, 
która ją stosuje, a nie Ty.

 > Wzywaj policję (tel. 997 lub 112) w każdej sytuacji zagrożenia. Za każdym 
razem domagaj się wypełnienia Niebieskiej Karty. Policja ma obowiązek 
zareagować na Twoje wezwanie i zapewnić Ci bezpieczeństwo.

 > Szukaj pomocy u specjalistów. Ustal, gdzie w Twojej okolicy znajduje się 
punkt konsultacyjny, ośrodek pomocy społecznej, specjalistyczny ośrodek 
dla ofi ar przemocy, poradnia odwykowa czy ośrodek interwencji kryzyso-
wej. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej.

 > Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc jest przestępstwem ści-
ganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwią-
zać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja 
czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

Uwierz, że masz w sobie siłę, żeby zmienić swoje życie.

Pamiętaj, jest na świecie wiele osób, które uwolniły się z destrukcyjnych 
związków i przestały doznawać przemocy. Ty także możesz być jedną z nich. 

Pamiętaj przede wszystkim o bezpieczeństwie swoim i swoich dzieci!

Może się zdarzyć, że z powodu przemocy trzeba będzie ratować się uciecz-
ką. Pamiętaj wtedy, żeby zabrać ze sobą ważne dokumenty i rzeczy, które 
mogą być Ci pomocne w późniejszym czasie. Weź ze sobą:

 > dowód osobisty,
 > legitymację ubezpieczeniową,
 > telefon komórkowy,
 > akt zawarcia małżeństwa oraz akty urodzeń dzieci,
 > lekarstwa i recepty,
 > dokumenty sądowe np. orzeczenie o rozwodzie,
 > karty płatnicze i pieniądze,
 > klucze od mieszkania,
 > kluczyki od samochodu,
 > ubrania i inne rzeczy niezbędne dla Ciebie i dzieci.

Warto przygotować wszystkie rzeczy w jednym miejscu, gdyby trzeba było 
w pośpiechu opuszczać mieszkanie. Porozmawiaj o tym wcześniej z dzieć-
mi; uprzedź je, że w sytuacji zagrożenia być może będziecie uciekać z domu. 
Poszukaj bezpiecznego schronienia. Może być ono u przyjaciółki, rodziców, 
sąsiadki itp. Zorientuj się gdzie w okolicy znajduje się hotel, specjalistyczny 
ośrodek dla ofi ar przemocy w rodzinie lub inna placówka, która może Cię 
przyjąć w sytuacji kryzysowej.
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CO POWINNA ZROBIĆ OSOBA DOZNAJĄCA PRZEMOCY W RODZINIE

1.  W sytuacji zagrożenia przemocą, kiedy ogarnia Cię lek zadzwoń pod 
numer Niebieskiej Linii: 0-801-1200-02

2. Weź swoje dzieci i schroń się z nimi w bezpiecznym miejscu.
3. Zadzwoń bądź udaj się do ośrodka dla osób dotkniętych przemocą lub 

ośrodka interwencji kryzysowej.
4. Zgłoś się do pracownika socjalnego w swoim rejonie, który może skie-

rować Cię do odpowiedniej instytucji. 
5. Poinformuj o stosowanej wobec Ciebie i Twoich bliskich przemocy 

Policję i Prokuraturę; w trakcie interwencji domowej poproś policjanta 
o sporządzenie notatki urzędowej – Niebieskiej Karty, która może być 
potem wykorzystana jako dowód.

6. Jeśli sprawca Cię pobił lub gdy zostały pobite Twoje dzieci, zgłoś się 
na pogotowie i poproś lekarza o zaświadczenie lub skontaktuj się 
z lekarzem sądowym w celu uzyskania obdukcji. 

7. Jeśli opuszczasz dom zabierz ze sobą ważne dokumenty.
8. Spróbuj odłożyć trochę pieniędzy w bezpiecznym miejscu.
9. Schowaj zapasowe klucze do mieszkania i samochodu gdzieś na ze-

wnątrz lub u zaufanych sąsiadów.
10. Spakuj trochę ubrań dla siebie i dzieci i schowaj je u znajomych lub 

sąsiadów.

Pamiętaj, że przemoc nie skończy się sama!

KTO CI POMOŻE 
– POMOC INSTYTUCJI
Przeciwdziałanie przemocy domowej, niesienie pomocy osobom dotknię-
tym przemocą oraz ich rodzinom jest zadaniem realizowanym przez różne 
instytucje, służby społeczne. Należą do nich m.in.: policja, prokuratura, po-
moc społeczna (ośrodki pomocy społecznej, specjalistyczne ośrodki wspar-
cia dla ofi ar przemocy, ośrodki interwencji kryzysowej), gminne komisje roz-
wiązywanie problemów alkoholowych, służba zdrowia. Warto wiedzieć do 
czego zobowiązane są poszczególne instytucje, jaki rodzaj pomocy oferują 
rodzinom uwikłanym w przemoc oraz jakie prawa przysługują osobom szu-
kającym pomocy.

Kwestię przeciwdziałania przemocy w  rodzinie w  Polsce określa Usta-
wa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 
z 2005 r. nr 180, poz. 1493) oraz przyjęty na jej podstawie Krajowy Pro-
gram Przeciwdziałania Przemocy w  Rodzinie przyjęty przez Radę Mi-
nistrów 25 września 2006 r. (Uchwała nr 162/2006 Rady Ministrów 
z dnia 25 września 2006 roku (RM 111-132-06)). W dyspozycji zawartej 
w art. 3 ustawy prawodawca nakłada na państwo obowiązek udzielenia po-
mocy osobom doświadczającym przemocy w rodzinie w postaci:

1. poradnictwa medycznego, psychologicznego, prawnego i socjalnego,
2. interwencji kryzysowej i wsparcia,
3. ochrony przed dalszym krzywdzeniem, poprzez uniemożliwienie 

osobom stosującym przemoc korzystania ze wspólnie zajmowanego 
z innymi członkami rodziny mieszkania oraz zakazanie kontaktowania 
się z osobą pokrzywdzoną,

4. zapewnienia na żądanie osoby dotkniętej przemocą, bezpiecznego 
schronienia w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofi ar przemocy 
w rodzinie.

Znęcanie się nad rodziną należy do przestępstw ściganych z urzędu, czyli 
organy ścigania są zobowiązane do wszczęcia postępowania, gdy istnieje 
uzasadnione podejrzenie, że doszło do przestępstwa. Do wszczęcia postę-
powania nie jest więc wymagana skarga osoby pokrzywdzonej.
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Pamiętaj, że jest ktoś, kto może ci pomóc!

W każdej chwili możesz zwrócić się o pomoc do różnych organizacji, w któ-
rych otrzymasz poradę prawna i wsparcie. Nie zapominaj o tym, gdy stwier-
dzisz, że nie masz już siły dalej walczyć, a składanie skargi nie ma sensu.

„Niebieskie Karty” to procedura interwencji wobec przemocy w  rodzi-
nie, która składa się z  odpowiedniej dokumentacji i  sposobu postępowa-
nia w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia występowania przemocy. 
Obowiązuje ona w Policji od 1998 roku, w Pomocy Społecznej od 2004 
roku, a w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 
Służbie Zdrowia i Oświacie od 18,10.2011 r.

Głównym celem „Niebieskich Kart” jest rozpoznawanie przemocy 
i  usprawnienie pomocy oferowanej przez przedstawicieli różnych służb 
w  środowisku lokalnym, ale tez tworzenie warunków do systemowego, 
interdyscyplinarnego modelu pracy z rodzina. Podstawa skuteczności pro-
cedury i oferowanej pomocy jest współpraca przedstawicieli różnych służb 
stykających się z ofi arami lub sprawcami przemocy w rodzinie. Rozpozna-
nie przemocy w  rodzinie i wypełnienie „Niebieskiej Karty” przez policjan-
ta, pracownika socjalnego czy członka gminnej komisji to początek procesu 
pomagania. Każda z tych służb ma w swoich zapisach ustawowych możli-
wość i obowiązek korzystania z pomocy innych osób, instytucji i organizacji, 
a także obowiązek współpracy, gdy zostanie o to przez nie poproszona. 
W przypadku przemocy w rodzinie działania w pojedynkę nie przynoszą po-
żądanych efektów.

Pomoc Policji

W rodzinach, w których dochodzi do przemocy domowej pierwszy kontakt 
ma zawsze policja. Do działań Policji w zakresie ochrony ofi ar przed przemo-
cą należą następujące czynności:

 > interwencja,
 > sporządzenie notatki urzędowej, czyli dokładnego opisu zdarzenia wy-
magającego interwencji policji,
 > zatrzymanie sprawców przemocy domowej stwarzających zagrożenie 
dla życia lub zdrowia ofi ar,

 > wszczęcie postępowania przygotowawczego przeciwko sprawcy przemocy 
w przypadku zgłoszenia lub stwierdzenia popełnienia przestępstwa.

Osoby wzywające policję mają prawo do:

 > uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 > uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie - numerów identyfi -
kacyjnych policjantów, nazwy i siedziby jednostki,
 > wykorzystania dokumentacji interwencji policyjnej jako dowodów 
w sprawie karnej przeciw sprawcy przemocy,

 > zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowej.

Oświata

Wszczęcie wspomnianej procedury następuje poprzez wypełnienie 
odpowiedniego formularza w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych 
czynności służbowych lub zawodowych, podejrzenia stosowania przemocy 
w rodzinie wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego 
przez członka rodziny lub świadka. Pracownik oświaty zobowiązany 
będzie również do gromadzenia dokumentacji, która może być przekazana 
organom ścigania prowadzącym postępowanie przygotowawcze. 
Wszystkie podejmowane czynności powinny być dokumentowane.

W ramach kompetencji pracownik oświaty może:
 > zdiagnozować sytuację i potrzeby rodzinne osoby dotkniętej przemocą 
w rodzinie, w tym w szczególności dzieci;
 > opracować wstępny plan pomocy;
 > udzielić kompleksowych informacji o możliwościach pomocy i wsparcia, 
w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc 
na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, ze szczególnym uwzględ-
nieniem pomocy: psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej;
 > udzielić informacji o instytucjach zapewniających schronienie w pla-
cówkach świadczących pomoc ofi arom przemocy w rodzinie, w tym 
w szczególności 
 > w specjalistycznych ośrodkach wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie;
 > przekazać informacje o formach pomocy dzieciom doznającym przemo-
cy w rodzinie oraz instytucjach i podmiotach świadczących tę pomoc;
 > przekazać informacje o możliwościach podjęcia dalszych działań w celu 
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poprawy sytuacji osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 > niezwłocznie zorganizować dostęp do pomocy medycznej, w sytuacji, 
gdy wymaga tego stan zdrowia osoby dotkniętej przemocą w rodzinie;
 > zapewnić osobie dotkniętej przemocą, w zależności od potrzeb, schro-
nienia w całodobowej placówce świadczącej pomoc, w szczególności 
w specjalistycznym ośrodku wsparcia dla ofi ar przemocy w rodzinie.

Prokuratura

Osoby poszkodowane na skutek przemocy domowej, a  także świadkowie 
mogą złożyć w prokuraturze bądź na policji zawiadomienie o przestępstwie 
ściganym w trybie publiczno-skargowym lub wniosek o ściganie przestęp-
stwa (dotyczy to przestępstw ściganych na wniosek osoby poszkodowa-
nej). W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono
przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:

 > wszcząć postępowanie przygotowawcze mające na celu sprawdzenie 
czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 > wyjaśnienia okoliczności czynu,
 > zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 > ujęcia sprawcy,
 > w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec 
sprawcy przemocy w postaci:
– dozoru policyjnego,
– tymczasowego aresztowania

Współpraca interdyscyplinarna

Skutecznym sposobem interweniowania wobec problemu przemocy 
w rodzinie są działania podejmowane przez interdyscyplinarne zespoły 
specjalistów – lokalne koalicje przeciwdziałające przemocy. Członkami 
takich zespołów są przedstawiciele wszystkich instytucji i organizacji 
z danego terenu zaangażowanych w zwalczanie i zapobieganie przemocy 
w rodzinie: pracownicy socjalni, policjanci, członkowie GKRPA, pedagodzy, 
psycholodzy, pielęgniarki środowiskowe, lekarze, prawnicy, kuratorzy 
itd. Zespół taki zapewnia kompleksową pomoc rodzinie uwikłanej 
w przemoc w drodze wysłuchania i wsparcia osób dotkniętych przemocą, 
informowania o możliwościach uzyskania pomocy, kontaktowania 

osoby dotkniętej przemocą z odpowiednimi specjalistami, wspólnego 
opracowywania, wdrażania i monitorowania realizacji planu pomocy.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i  rodzinom 
przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie 
pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji. Pomoc udziela-
na jest również między innymi w przypadku przemocy w rodzinie. 

W ramach swoich kompetencji i zadań pomoc społeczna:

 > przeprowadza wywiad środowiskowy umożliwiając diagnozę sytuacji 
rodziny lub osoby („Pomoc Społeczna - Niebieska Karta”),
 > przygotowuje wszechstronny plan pomocy,
 > monitoruje efekty podjętych działań,
 > pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw by-
towych,
 > udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psycholo-
gicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc,
 > udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy
 > w uzasadnionych przypadkach udziela pomocy fi nansowej, rzeczowej
 > informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym,
 > w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do 
policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie 
z kompetencjami policji,
 > w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa 
powiadamia organy ścigania,

 > może organizować i prowadzić np. punkty informacyjne, ośrodki pomocy, 
grupy wsparcia dla ofi ar przemocy domowej, świetlice dla dzieci,
 > współpracuje z innymi instytucjami i organizacjami
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Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

W przypadku gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu należy powia-
domić Gminna Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, która 
zgodnie z  prawem powinna przeprowadzić dokładne rozeznanie sytuacji 
(wywiad środowiskowy). Członek Gminnej Komisji może wspólnie z dzielni-
cowym i pracownikiem socjalnym wchodzić w skład zespołu odwiedzające-
go rodzinę po interwencji policji.

W ramach swoich kompetencji Komisja może:

 > wezwać osobę nadużywająca alkoholu i stosującą przemoc na rozmowę, 
ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania 
przemocy wobec bliskich,
 > udzielić wsparcia socjalnego, psychologicznego, prawnego osobom 
poszkodowanym,
 > poinformować członków rodziny o możliwościach szukania pomocy 
w zakresie problemów alkoholowych i przemocy w rodzinie, 
 > prowadzić dokumentację przypadku,
 > w przypadku stwierdzenia lub podejrzenia przestępstwa Komisja po-
winna posadowić organy ścigania,
 > w razie konieczności powiadomić policję i wnioskować o objecie rodzi-
ny działaniami zgodnie z kompetencjami np: wizyty dzielnicowego,
 > w razie konieczności powiadomić Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
i wnioskować o objęcie rodziny działaniami zgodnie z kompetencjami,
 > wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie, wobec osoby uza-
leżnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie 
lecznictwa odwykowego,
 > współpracować z innymi instytucjami i organizacjami pomagającymi 
ofi arom przemocy w rodzinie w środowisku lokalnym.

Służba zdrowia

W przypadku występowania u pacjentów sygnałów świadczących o wystę-
powaniu przemocy domowej, lekarze, oprócz udzielenia pomocy medycznej 
zobligowani są do realizacji świadczeń na rzecz osoby poszkodowanej:

 > informowania o możliwościach uzyskania pomocy

 > wystawienia na prośbę osoby pokrzywdzonej zaświadczenia lekarskie-
go o stwierdzonych obrażeniach i podjętym leczeniu
 > informowania o warunkach i miejscach wystawienia obdukcji (obduk-
cję może wykonać tylko lekarz, który jest do tego uprawniony, czyli 
lekarz sądowy. Zarówno obdukcja, jak i zaświadczenie wystawione 
przez lekarza może być przedstawione jako dowód w sprawie karnej) 
Zgodnie z art. 14 ust. 2 Ustawy o zawodzie lekarza, jest on zwolniony 
z zachowania tajemnicy lekarskiej, gdy:

• z mocy szczególnych przepisów jest zobowiązany poinformować 
władze o określonych okolicznościach,

• gdy zachowanie tajemnicy może spowodować istotne niebezpieczeń-
stwo dla życia lub zdrowia osoby leczonej lub osoby z jej otoczenia.

PRAWO WOBEC PROBLEMU 
PRZEMOCY W RODZINIE
Przemoc domowa jest przestępstwem!

Podstawowym przepisem prawa karnego materialnego, związanym 
z  zagadnieniem przemocy w  rodzinie, jest art. 207 Kodeksu Karnego 
(dalej: k.k.) – przestępstwo znęcania. Przewiduje on karę za znęcanie się 
fi zyczne i psychiczne nad osobą najbliższą, małoletnią, nieporadną, zależną. 
Znęcanie jest kategorią zbiorczą – może obejmować szereg zachowań, które 
rozpatrywane osobno, będą stanowić inne przestępstwa np. uszkodzenie 
ciała, groźby karalne. Aby przyjąć, że doszło do znęcania w rozumieniu pra-
wa karnego, konieczny jest jakiś czas jego trwania – zasadniczo nigdy nie 
będzie to kwestia np. jednego dnia. Zachowania będące przemocą w rodzi-
nie mogą być wówczas ścigane z osobna, jeżeli było to pojedyncze zdarze-
nie, bądź uznane za element składowy przestępstwa znęcania. 

! Nie ma przestępstwa znęcania, gdy dwie osoby znęcają się wzajemnie nad 
sobą. Udowadnianie, że akty przemocy, groźby, zniewagi były obustronne 
jest częstą metodą obrony osób oskarżonych o  znęcanie. Obok znęcania 
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w rodzinie dochodzi także do innych ściganych prawem przestępstw takich 
jak np.:

 > pozostawianie osoby, co do której istnieje obowiązek sprawowania opieki, 
w sytuacjach bezpośrednio zagrażających jej życiu lub zdrowiu 
(art. 160 §2 k.k.),

 > grożenie popełnieniem przestępstwa na szkodę innej osoby lub osoby 
najbliższej, jeśli groźba wzbudza w zagrożonym uzasadniona obawę, że 
zostanie spełniona (art. 190 k.k.),

 > zmuszanie do określonych zachowań (art. 191 §1 k.k.),
 > zgwałcenie (art. 197 k.k.),
 > nakłanianie i zmuszanie do czynów nierządnych przy wykorzystaniu sto-
sunku zależności (art. 199 k.k.),

 > doprowadzenie małoletniego poniżej lat 15 do obcowania płciowego lub 
do poddania się czy wykonania innej czynności seksualnej lub utrwalanie 
treści pornografi cznych z udziałem małoletniego (art. 200 k.k.),

 > rozpijanie małoletniego w drodze dostarczania napoju alkoholowego, uła-
twiania lub nakłaniania do spożycia takiego napoju (art. 208 k.k.),

 > uporczywe uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego (art. 209 k.k.),
 > porzucenie małoletniego lub osoby nieporadnej pod względem psychicz-
nym lub fi zycznym (art. 210 k.k.),
 > uprowadzenie lub zatrzymanie małoletniego lub osoby nieporadnej 
pod względem psychicznym czy fi zycznym wbrew woli osoby powoła-
nej do opieki czy nadzoru (art. 211 k.k.),

 > naruszenie nietykalności cielesnej (art. 217 k.k.),
 > kradzież na szkodę osoby najbliższej (art. 278 § 4 k.k.) lub kradzież z wła-
maniem (art. 279 k.k.),

 > przywłaszczenie (art. 284 k.k.) lub niszczenie mienia (art. 288 k.k.)

Pamiętaj o swoich prawach

Powinnaś wiedzieć o tym, że w postępowaniu przygotowawczym nie mu-
sisz biernie czekać na rozstrzygnięcie w twojej sprawie. Jesteś stroną toczą-
cego się postępowania i przysługują ci określone prawa, z których możesz 
i  powinnaś korzystać, aby zwiększyć szanse na ukaranie sprawcy. Masz 
między innymi prawo do:

 > poszanowania twojej godności i prawa do prywatności w trakcie to-

czącego się postępowania m.in. poprzez zapewnienie ci intymności 
w czasie przesłuchania, takiego zadawania pytań, które uwzględniało-
by stan twoich uczuć,
 > składania wniosków o przeprowadzenie dowodów, np. o przesłuchanie 
świadka (art. 315 kpk),
 > brania udziału w przeprowadzaniu dowodów, które sama zgłosiłaś lub 
których nie będzie można powtórzyć na rozprawie (np. w przesłucha-
niu świadka, który wyjeżdża za granicę),
 > przeglądania za zgodą prowadzącego postępowanie akt sprawy i ro-
bienia z nich odpisów, kserokopii lub notatek (art. 156 § 5 kpk);
 > zgłaszania wniosków o dopuszczenie do innych czynności postępowa-
nia (art. 317 kpk). Pamiętaj jednak, że wniosek taki musi dotyczyć kon-
kretnej czynności;
 > brania udziału w przesłuchaniu biegłego. Możesz zadawać biegłemu 
pytania, podnosić zastrzeżenia, np. odnośnie okoliczności powstania 
urazów na twoim ciele;
 > żądania odpisu protokołu czynności w której uczestniczyłaś 
(art. 157 § 3 kpk);
 > zgłaszania zarzutów co do treści podpisywanego protokołu z czynno-
ści, w których uczestniczyłaś (gdy np. treść nie uwzględnia wszystkie-
go co świadek powiedział);
 > zastrzeżenia do wiadomości prokuratora i sądu swojego miejsca za-
mieszkania (gdy np. ze względu na swoje bezpieczeństwo zmuszona 
byłaś zmienić miejsce pobytu);
 > otrzymania rzetelnej i wyczerpującej informacji na temat toczącego 
się postępowania; 
 > korzystania z pomocy pełnomocnika (art. 87 § 1 kpk);
 > korzystania – za zgodą prowadzącego postępowanie – ze wsparcia oso-
by bliskiej lub przedstawicielki/przedstawiciela organizacji udzielającej 
ci pomocy podczas przesłuchania (osoba ta nie będzie mogła być jed-
nak świadkiem w twojej sprawie);
 > powiadomienia cię przez sąd lub prokuratora o zwolnieniu twojego 
męża lub partnera z aresztu śledczego (jeżeli został tymczasowo 
aresztowany) zgodnie 
z art. 253 § 3 kpk.
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PRZEMOC WOBEC DZIECI

DZIECKO JAKO OFIARA PRZEMOCY

Nie uważamy za właściwe, kiedy mąż biciem wymusza na żonie pożądane 
zachowanie, ani za dopuszczalne, gdy żona bije męża za to, że późno wraca 
do domu. Natomiast dziecko można bić. Dlaczego? Czy nie jest człowiekiem? 
Czy ma inną godność?

Przemoc jak każde znaczące doświadczenie, odciska swój ślad w  psy-
chospołecznym funkcjonowaniu dziecka. Wagę tego doświadczenia 
podkreśla fakt, że jego sprawcami są rodzice, czyli osoby niejako na-
turalnie predysponowane do zapewniania dziecku poczucia bezpie-
czeństwa i  dawania wsparcia we wszystkich jego trudnych chwilach. 
Z tego powodu sytuacja dziecka źle traktowanego jest trudna w dwójna-
sób. Nie tylko przez fakt przeżywania przykrych doświadczeń, ale dodatko-
wo, ze względu na odczuwaną bezradność i osamotnienie.

Sam termin przemoc nie jest terminem psychologicznym. Jest to określenie 
potoczne, którego słownikowa defi nicja brzmi: fi zyczna przewaga wykorzy-
stywana do czynów bezprawnych dokonywanych na kimś; narzucona bez-
prawnie władza, panowanie.

Wyodrębniono jednak cztery wymiary przemocy:
 > przemoc fi zyczna
 > przemoc psychiczna/emocjonalna
 > wykorzystywanie (wł. „nadużycie”) seksualne
 > zaniedbanie.

Przemoc fi zyczna jest stosunkowo łatwa do rozpoznania. Najczęściej 
przyjmuje postać zewnętrznych obrażeń skóry: zranienia skóry, krwiaki, 
sińce, obrzęki, oparzenia, które są wynikiem bicia dzieci różnymi przed-
miotami, kopania, wykręcania rąk, szarpania, ciągnięcia za ciało, za wło-
sy, popychania o  ściany, przypalenia, kłucia, nacinania ciała, szczypania, 
mocnego wstrząsania ciała, rzucanie różnymi przyborami, przywiązanie 
w celu ograniczenia swobody.

Dzieci maltretowane maja zablokowaną potrzebę akceptacji siebie. Odczu-
wają swoją niską wartość, są przeświadczone, że nikt ich nie potrzebuje. 
Bardzo często popadają w różne nałogi. Nie możliwe jest , aby dzieci z ro-
dzin w  których występuje przemoc wewnątrzrodzinna nie były nerwowe 
i nie miały zaburzeń tego typu. Pragną one kontrolować innych i wyraża się 
to przez stosowanie przemocy w życiu dorosłym, biją własne dzieci i współ-
małżonka, naruszają prawo innych i nie czują żadnej skruchy z tego powodu. 
Są wściekli na wszystko dookoła, czują mało empatii i sympatii do innych 
ludzi. Większość przestępców pochodzi właśnie z  rodzin, w których miała 
miejsce przemoc.

Przemoc psychiczna / emocjonalna - to rożne zachowania rodziców bądź 
opiekunów, które prowadzą do zniszczenia pozytywnego obrazu własnej 
osoby. Do zachowań tego typu należą: ignorowanie, odrzucanie, izolowa-
nie, terroryzowanie, upokarzanie, zmuszanie do wysiłku przekraczającego 
możliwości dziecka (np. w nauce), pozbawianie form kontaktu potrzebnych 
do prawidłowego rozwoju (przytulanie, noszenie na rękach).

Objawami przemocy emocjonalnej u dzieci są:
 > zaburzenia mowy wynikające z napięcia nerwowego;
 > zaburzenia snu;
 > dolegliwości psychosomatyczne (bóle głowy, brzucha, mdłości);
 > moczenie się i zanieczyszczanie bez powodów medycznych;
 > lęk;
 > stałe poczucie winy;
 > rozdrażnienie;
 > zamknięcie w sobie;
 > tiki;
 > wycofywanie;
 > depresja;
 > skrajny brak poczucia pewności siebie;
 > ciągłe koncentrowanie uwagi na sobie;
 > ugrzecznione zachowania;
 > nietypowy lęk przed konsekwencjami różnych zachowań;
 > częste kłamstwa.

Przemoc tę często określa się jako przemoc w białych rękawiczkach. Może 
być świadomym okrucieństwem wobec dziecka, polegającym na celowym, 



ZATRZYMAJ PRZEMOC - vademecum dla osób dotkniętych przemocą

Urząd Miejski w Radomiu – Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej
Referat ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Centrum Organizacji Pozarządowych

30 31

perfi dnym wykorzystywaniu jego bezradności. Może być też nieświado-
mym krzywdzeniem dziecka na skutek nieznajomości jego psychiki i na rzu-
towaniu na nie własnych potrzeb, własnego modelu szczęścia.

Zaniedbanie – to chroniczne niezaspokajanie podstawowych potrzeb fi -
zycznych i emocjonalnych dziecka przez rodziców lub opiekunów. Objawami 
zaniedbania są u dzieci: ciągły głód, niedożywienie, niska waga, brudne wło-
sy, objawy br ku opieki medycznej, niewłaściwy ubiór, brak uwagi i zaintere-
sowania ze strony rodziców.

Zaniedbywanie dziecka obejmować może zarówno jego sferę psychiczną, 
jak i fi zyczną dziecka i defi niowane jest jako niezaspokajanie potrzeb dziec-
ka niezbędnych dla jego prawidłowego rozwoju - potrzeb związanych z od-
żywianiem, ubieraniem, schronieniem, higieną, opieką medyczną, kształce-
niem, jak też psychiką (miłość, bezpieczeństwo, przynależność etc.). Zanie-
dbywanie ma również miejsce wtedy, gdy dziecko ma zaspokojone potrze-
by biologiczne, natomiast nie ma zagwarantowanej prawidłowej stymulacji 
poznawczej. Skrajnym przypadkiem zaniedbywania również wzrastającym 
w  ostatnich latach bywa porzucenie dziecka z  narażeniem go na utratę 
zdrowia, a nawet życia.

Wykorzystywanie (wł. „nadużycie”) seksualne – najogólniej defi niuje 
się je jako wykorzystywanie dziecka w celu zaspokojenia potrzeb seksual-
nych przez osoby dorosłe. Następstwa tego rodzaju przemocy ujawniają się 
bezpośrednio, a także i późniejszym okresie. Nierzadko towarzyszą dziecku 
w całym jego życiu. Należą do nich obrażenia ciała, choroby przenoszone 
drogą płciową, urazy, prowokacyjne zachowania seksualne, zaburzenia snu, 
fobie, lęki, nerwice, depresja, niska samoocena, poczucie winy, zaburzenia 
osobowości, zaburzenia w późniejszym dorosłym życiu. 

Dzieci-ofi ary przeważnie długo milczą, ukrywają to, co im się przytrafi ło, 
gdyż osoba molestująca je stosuje wobec nich szantaż psychiczny lub fi -
zyczny oraz poczucie wstydu i winy.

PRAWA DZIECKA W ŚWIETLE AKTÓW PRAWNYCH

„Prawa dziecka” nie dla wszystkich są pojęciem z  kategorii praw czło-
wieka. Zwłaszcza w środowisku psychologów i pedagogów obserwuje się 

tendencję do utożsamiania praw z  podstawowymi potrzebami człowieka 
w rodzaju: dziecko ma prawo do wychowania w szczęśliwej rodzinie, prawo 
do miłości, itp.

W preambule do Konwencji o prawach dziecka napisano: „uznając, że dziec-
ko dla pełnego harmonijnego rozwoju swojej osobowości powinno 
wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze szczęścia, 
miłości i zrozumienia”. Rzeczywiście powinno, zresztą dorośli też powinni 
być kochani i  szczęśliwi, ale to nie znaczy, że mają do tego prawo, które 
może im zagwarantować państwo.
Głównymi aktami normatywnymi odnoszącymi się do praw dziecka jest 
Konstytucja,  Konwencja o  prawach dziecka oraz Ustawa o  Rzeczniku 
Praw Dziecka. Konstytucja stanowi, iż „Rzeczpospolita Polska zapewnia 
ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy 
publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzy-
skiem i demoralizacją.”  (art. 72 Konstytucji RP)

Ponieważ dzieci nie potrafi ą same zadbać o siebie oraz nie są w stanie sa-
modzielnie aktualizować swojej natury, potrzebują do tego rodziców czy 
opiekunów. Więc „naturalnymi strażnikami praw dziecka” , są ludzie do-
rośli, którzy są za nie odpowiedzialni. Konwencja o prawach dziecka, przy-
jęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 
1989 roku jest jedynym międzynarodowym prawnym dokumentem o cha-
rakterze uniwersalnym dotykającym wprost kwestii ekonomicznych praw 
dziecka. 

Mówiąc o prawach dziecka należy mieć na względzie kilka podstawowych 
zasad:

 > Prawa dziecka są pojęciem z kategorii praw człowieka i wynikają 
z godności i niepowtarzalności dziecka jako jednostki ludzkiej. Można 
się w tej kwestii powołać zwłaszcza na art. 23. Konwencja formułuje 
prymat rodziców

 > w  wychowaniu dziecka, a  także autonomie rodziny wobec wpływów 
państwa, postrzegając dziecko w rodzinie jako dziecko określonych ro-
dziców i  członka grupy. Wszystkie te cechy potwierdza art. 27, który 
wyraża, iż każde dziecko ma prawo do poziomu życia.
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 > Praw dziecka nie należy utożsamiać z  jego podstawowymi potrzeba-
mi. Nie ma prawa do wychowania w szczęśliwej rodzinie, czy prawa do 
miłości, aczkolwiek to niezwykle ważne potrzeby każdego człowieka, 
a dzieci niewątpliwie szczególnie ważne. 

 > Do praw dziecka należy również prawo do wychowania w rodzinie. Jest to 
zespół uprawnień rodziców obejmujących stałą troskę o osobę dziecka, 
dbałość aby było ono należycie wychowane, aby nie stała mu się krzyw-
da i aby jego dziecinne lata upłynęły w warunkach rodzinnego szczę-
ścia. Zakres pieczy nad osobą dziecka określa bliżej art. 26 k.r.o. Rodzice 
i dzieci zobowiązani są do wzajemnego wspierania się. Wachlarz środ-
ków tego wsparcia jest bardzo różnorodny, a rodzaj świadczeń z tego 
zakresu zależy od okoliczności konkretnego przypadku. (art. 87 k.r.o.)

 > O prawach dziecka, podobnie, jak o prawach człowieka, mówi się w re-
lacji władza – jednostka. Jeżeli dziecko ma prawo to znaczy, że państwo 
musi mu zapewnić możliwość korzystania z  tego prawa. Na przykład 
prawo do nauki oznacza, że państwo gwarantuje każdemu dostęp do 
edukacji, opracowuje programy nauczania, kształci nauczycieli itd. Pań-
stwo tworzy system edukacji i przepisy regulujące jego funkcjonowa-
nie. Konstytucja stanowi, że każdy ma prawo do nauki. Na mocy tej za-
sady rodzice mają prawo do wyboru szkoły. Oprócz dostępu do nauki 
dziecko ma również zapewnione, iż dyscyplina szkolna będzie sprawo-
wana w sposób zgodny z jego godnością. 

 > Prawach dziecka nie mówi się w  relacji rodzice-dziecko. Dzieci podle-
gają władzy rodzicielskiej i to przede wszystkim rodzice decyduj o ich 
wychowaniu czy światopoglądzie. Rodzice mogą mieć bardzo różne 
koncepcje, jak wychowywać swoje dziecko i państwo nie może w to in-
gerować, chyba, że rodzice zaniedbują dziecko, albo nadużywają swojej 
władzy rodzicielskiej. Traktują o tym dokumenty dotyczące praw czło-
wieka/dziecka w  tym m.in.: Konwencja Europejska art.2, Międzynaro-
dowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych art.18 ust.4, Konwencja 
o Prawach Dziecka art.5, art. 18, art. 48 Konstytucji RP. Dziecko posiada 
prawo do praktykowania swojej religii. Te prawa zapewnia Konwencja 
o prawach dziecka, szczególnie art. 30-31.

 > Również art. 26 ust. 2 KoPD, który wyraża prawo dziecka do korzystania 
z  systemu zabezpieczenia społecznego, w  podobny sposób reguluje 
kwestię ekonomicznego wspierania potrzebujących dzieci. Te przepisy 
dotyczą takich samych zagadnień, które są uregulowane w przepisach 
Paktów Praw Człowieka ONZ, Europejskiej Karty Socjalnej, Karty Praw 
Podstawowych UE czy też Karty Praw Rodziny 

 > Prawo cywilne określa pozycję dziecka w  przypadku rozwodu rodzi-
ców. Polskie prawo nakłada na sędziego obowiązek zakazu orzeczenia 
rozwodu m. in. w  sytuacji, gdy w  skutek rozwodu mogłoby ucierpieć 
dobro wspólnych, małoletnich dzieci. Także kodeks rodzinny i opiekuń-
czy unormował kwestię nadając rodzicom obowiązek alimentacyjny. 
Rodzice mają taki obowiązek wobec dzieci (naturalnych czy przysposo-
bionych) od chwili ich narodzenia (przysposobienia) aż do czasu kiedy 
dziecko zostaje należycie przysposobione do pracy zawodowej.

 > Prawa dziecka, podobnie jak prawa człowieka, przysługują każdemu 
i nie zależnie od wykonywanych przez nie obowiązków. Praw nie można 
pozbawić, czy zawiesić. Jeżeli dzieci nie wykonują obowiązków, można 
je ukarać, na przykład nie dając nagrody, czy pozbawiając przywilejów, 
ale nie praw.

 > Relacje rodzinne, w tym stosunki rodzice – dzieci mają charakter pry-
watny, emocjonalny i nie poddają się łatwo kodyfi kacji. Rodzice, którzy 
nie kochają swoich dzieci nie są z tego powodu karani. Stają przed są-
dem jedynie wówczas, gdy naruszają prawo: nadużywają władzy lub 
zaniedbają obowiązki rodzicielskie. Ingerencja służb nie jest formą kary 
dla rodziców, ale zabezpieczenia zagrożonego dobra dziecka, co z kolei 
dla dziecka niejednokrotnie jest w istocie karą, np. umieszczenie w pla-
cówce opiekuńczej. I  to są jedyne sytuacje kiedy prawa dziecka stają 
w „kolizji” z prawami rodziców. Na szczęście nie dzieje się to często.
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GDZIE SZUKAĆ POMOCY
PIERWSZA POMOC

Lp. NAZWA ORGANIZACJI
Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY

1. Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

26-600 Radom
ul. Reja 5/2a

 48 381 04 00

2. Komenda Miejska Policji w Radomiu 
(Dyżurny)

26-600 Radom
ul. 11 Listopada 37/59

 997 lub 112

 48 345 26 20

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26-600 Radom
ul. Limanowskiego 134

 48 360 87 01

 48 360 84 88

 48 360 87 06 

4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Zakres działań:
 > udzielanie pomocy rodzinom 
 > w wykonywaniu zadań 

opiekuńczo-wychowawczych,
 > prowadzenie działalności 

charytatywnej,
 > ochrona dziecka i rodziny przed 

wszelkimi formami przemocy,
 > prowadzenie specjalistycznych 

placówek pomocy rodzinie,
 > tworzenie i prowadzenie programów 

profi laktycznych.

26-600 Radom
ul. Malczewskiego 20b

 48 362 27 45

 48 362 54 61

Infolinia: 19288

www.oik.radom.pl

osrodek@tpd.radom.pl

pomoc@tpd.radom.pl 

5. Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego

26-600 Radom
ul. Tochtermana 1

 999 lub 112

6. Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

26-600 Radom
ul. Limanowskiego 134

 48 360 10 94 

przemoc@mops.radom.pl

7. Caritas Diecezji Radomskiej

Ośrodek Wsparcia Dla Ofi ar Przemocy

Zakres działań:
 > pomoc osobom dorosłym i dzieciom 

doznającym przemocy w rodzinie,
 > terapia indywidualna – realizowana 

przez psychologów/psychoterapeutów,
 > pomoc grupowa – grupa wsparcia/

terapeutyczna,
 > konsultacje i poradnictwo prawne,
 > pomoc dzieciom pozbawionym opieki 

rodzicielskiej (ośrodek adopcyjno-opie-
kuńczy), 

 > pomoc dzieciom z rodzin 
patologicznych 

 > działania opiekuńczo-wychowawcze na 
rzecz dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

26-604 Radom
ul. Kościelna 5

 48 365 29 29 wew. 24

 48 365 10 87

radom@caritas.pl

www.radom.caritas.pl

8. Telefon Zaufania Diecezji Radomskiej
„Linia Braterskich Serc”

26-600 Radom
ul. Malczewskiego 1

 800 311 800

9. Kuria Diecezji Radomskiej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
„Domowe Ognisko”

Zakres działań:
 > konsultacje i porady psychologiczne, 

prawne, w zakresie mediacji rodzin-
nych, duszpasterskie,

 > systemowa terapia małżeństw i rodzin,
 > terapia indywidualna.

26-610 Radom
ul. Malczewskiego 1

 48 383 66 52

poradnia@radom.opoka.org.pl

10. Fundacja Diecezji Radomskiej 
„Dać Sercom Nadzieję”

Centrum Psychoterapii Rodzin
prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin  
będących w sytuacjach kryzysowych.

26-610 Radom
ul. Malczewskiego 1

26-610 Radom
ul. Śniadeckich 1

 48 340 62 06
fundacja.dsn@wp.pl

 48 366 93 78
centrum_psychoterapii@wp.pl
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11. Stowarzyszenie Animatorów 
i Pedagogów Społecznych

Zakres działań
 > prowadzenie działań wychowaw-

czych polegających na bezpośrednich 
kontaktach z dziećmi oraz ich rodzi-
nami w środowisku, sprzyjających ich 
resocjalizacji i reintegracji społecznej,

 > szkolenie i wspieranie wolontariuszy 
oraz liderów młodzieżowych,

 > prowadzenie działań z profi laktyki 
uzależnień, edukacji i resocjalizacji 
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu 
i rekreacji w powiązaniu z szerzeniem 
idei poszanowania godności człowie-
ka, zdrowego stylu życia, akceptacji 
oraz wolności od uzależnień i stoso-
wania przemocy.

26-600 Radom
ul. Śniadeckich 1/24

 513 559 829

 514 398 697

sapsradom@wp.pl 

www.pedagog-ulicy.blogspot.com

12. Stowarzyszenie „MONAR”
Poradnia Profi laktyki i Terapii
Punkt Konsultacyjny

Zakres działań
 > działalność profi laktyczna 

i terapeutyczna,
 > poradnictwo w zakresie leczenia osób 

uzależnionych,
 > działalność informacyjna 

w w/w zakresie.

26-610 Radom
ul. Struga 57 A

 48 364 76 00

radomporadnia@monar.org

www.monar.org 

ORGANIZACJE

Lp. NAZWA ORGANIZACJI
Zakres działań ADRES TELEFON / ADRES 

INTERNETOWY

1. Caritas Diecezji Radomskiej
Ośrodek Wsparcia Dla Ofi ar Przemocy

Zakres działań
 > pomoc osobom dorosłym i dzieciom 

doznającym przemocy w rodzinie,
 > terapia indywidualna - realizowana 

przez psychologów/psychoterapeu-
tów,

 > pomoc grupowa – grupa wsparcia/
terapeutyczna,

 > Konsultacje i poradnictwo prawne,
 > pomoc dzieciom pozbawionym opieki 

rodzicielskiej (ośrodek adopcyjno-
-opiekuńczy), 

 > dzieciom z rodzin patologicznych 
(świetlice środowiskowe) i inne.

 > świetlica środowiskowa działania 
opiekuńczo-wychowawcze na rzecz 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.

26-604 Radom
ul. Kościelna 5

 48 365 29 29 wew. 24

 48 365 10 87

radom@caritas.pl

www.radom.caritas.pl

2. Caritas Pallotyńska Prowincji Chrystusa 
Króla Stowarzyszenia Apostolstwa 
Katolickiego

Zakres działań
 > świadczenie pomocy rzeczowej 

i żywieniowej osobom bezdomnym, 
ubogim i dotkniętym patologią (Kuch-
nia dla Ubogich),

 > działalność opiekuńczo-wychowawcza 
na rzecz dzieci z rodzin w trudnej 
sytuacji bytowej (świetlica środowi-
skowa),

 > organizacja czasu wolnego młodzieży,
 > działalność w zakresie profi laktyki 

alkoholowej
 > Świetlica Środowiskowa działania 

opiekuńczo-wychowawcze na rzecz 
dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.  

26-600 Radom
ul. Młodzianowska 124

 48 366 81 03,  w. 15

 48 360 28 47

 502 435 468

caritas@pallotyni.pl

www.caritas-pallotyni.pl
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3. Katolicki Ruch Antynarkotyczny 
KARAN 
Świetlica Środowiskowa, 
Poradnia Profi laktyki Uzależnień,
Ośr. Readaptacyjny dla Osób Uzależnionych 
od Substancji Psychoaktywnych

Zakres działań
 > działalność opiekuńczo-wychowawcza 

dla dzieci i młodzieży, dożywianie,
 > działalność profi laktyczna, oświatowa,
 > działalność terapeutyczna,
 > indywidualna pomoc osobom opusz-

czającym ośrodek readaptacyjny.

26-610 Radom
ul. Reja 5/1

 48 362 20 46

 800 120 289 (infolinia)

 48 360 46 05

karan@karan.pl 
crakaran@o2.pl

www.karan.pl 

4. Klub Abstynentów Wzajemnej Pomocy 
„VICTORIA”

Zakres działań
 > organizowanie różnych form zajęć 

socjoterapeutycznych,
 > organizowanie obozów rehabilitacyj-

no-terapeutycznych,
 > współpraca z różnymi organizacjami 

w zakresie profi laktyki alkoholizmu.

26-600 Radom
ul. Limanowskiego 75

 48 383 55 70

 691 520 669

clubvictoria@clubvictoria.pl 

www.clubvictoria.pl 

5. Mazowieckie Stowarzyszenie Terapii 
i Readaptacji Społecznej MASTERS

Zakres działań
 > opracowywanie i realizacja programów 

terapeutycznych, profi laktycznych 
oraz edukacyjnych dla uzależnionych, 
niedostosowanych społecznie i ich 
rodzin,

 > doradztwo i terapia osób dotkniętych 
patologią społeczną i rodzinną,

 > udzielanie pomocy osobom i rodzinom 
obciążonym patologią,

 > wspieranie humanistycznego podej-
ścia do osób obciążonych patologią.

26-612 Radom
ul. Wolanowska 120

 48 383 73 72

 663 367 089

6. Polski Związek Głuchych 
Oddział Mazowiecki Terenowy Ośrodek 
Rehabilitacji i Wsparcia Społecznego 
Niesłyszących w Radomiu

Zakres działań
 > rehabilitacja dorosłych osób niesły-

szących,
 > nauka języka migowego,
 > usługi indywidualne tłumaczy j. mi-

gowego,
 > prowadzenie grup wsparcia dla osób 

niepełnosprawnych i ich rodzin z pro-
blemami społecznymi (alkoholizm, 
przemoc w rodzinie itp.),

 > prowadzenie Warsztatów Terapii 
Zajęciowej.

26-610 Radom
ul. 25 Czerwca 68

 48 36 306 12, 

 48 36 305 97

 606 393 532

pzgradom@wp.pl

www.pzgradom.webpark.pl

7. Polskie Centrum Mediacji

Zakres działań
 > powiększenie dorobku mediacji i spra-

wiedliwości naprawczej w Polsce
 > propagowanie idei mediacji w społe-

czeństwie polskim,
 > działanie na rzecz pogłębiania wiedzy 

i umiejętności mediatorów,
 > inicjowanie kontaktów z fi rmami, 

organizacjami instytucjami w obszarze 
mediacji.

26-610 Radom
ul. Rynek 9 lok. 4

 603 887 165

 608 383 234

pcmradom@mediator.org.pl 
www.pcm.mediator.org

8. Stowarzyszenie „BEZPIECZNE MIASTO”

Zakres działań
 > wyznaczanie kierunków działania na 

rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa,
 > tworzenie programów przeciwdzia-

łania patologiom na terenie miasta 
Radomia,

 > zaktywizowanie społeczeństwa na 
rzecz ruchu samopomocowego w za-
kresie bezpieczeństwa,

 > współdziałanie z administracją rządo-
wą, kościołami, samorządami, w reali-
zacji zadań statutowych,

 > organizowanie regionalnych szkoleń, 
konferencji w celu wymiany doświad-
czeń w zakresie bezpieczeństwa. 

26-610 Radom
ul. Moniuszki 9 p. 211

 48 362 08 84

 48 362 06 95

sbm@umradom.pl

www.radom.pl/bezpieczne
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9. Stowarzyszenie „Inicjatywa Lokalna”

Zakres działań
 > wspieranie szeroko pojętej aktywno-

ści obywatelskiej,
 > wyrównywanie szans oraz poprawa 

funkcjonowania osób i rodzin pozosta-
jących w trudnej sytuacji życiowej,

 > organizowanie czasu wolnego dla 
dzieci i młodzieży, zagrożonych 
patologiami życia rodzinnego i spo-
łecznego,

 > podejmowanie działań na rzecz osób
 i rodzin pozostających bez pracy, nie-
pełnosprawnych i chorych, seniorów, 
rodzin niepełnych i wielodzietnych, 
dotkniętych przemocą i innych.

26-604 Radom
ul. Bluszczowa 4/8
(Dom Kultury)

 48 365 27 17

dkidalin@poczta.onet.pl

10. Stowarzyszenie „MONAR”
Poradnia Profi laktyki i Terapii
Punkt Konsultacyjny

Zakres działań
 > działalność profi laktyczna 

i terapeutyczna,
 > poradnictwo w zakresie leczenia osób 

uzależnionych,
 > działalność informacyjna 

w w/w zakresie.

26-610 Radom
ul. Struga 57 A

 48 364 76 00

radomporadnia@monar.org

www.monar.org 

11. Stowarzyszenie „Zdążyć z pomocą”

Zakres działań
 > promowanie modelu „trzeźwego stylu 

życia”, promocja zdrowia,
 > zapobieganie powstawaniu nowych 

problemów alkoholowych i narkomanii,
 > budowanie właściwego środowiska 

wychowawczego,
 > realizacja ustawy o wychowaniu 

w trzeźwości                           
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 
rozporządzenia M.E.N. i S. w sprawie 
form działalności wychowawczej 
i zapobiegawczej wśród dzieci i mło-
dzieży zagrożonych uzależnieniem.

26–612 Radom
ul. Miła 18

 664 723 732

12. Stowarzyszenie Animatorów 
i Pedagogów Społecznych

Zakres działań
 > prowadzenie działań wychowawczych 

polegających na bezpośrednich kon-
taktach z dziećmi oraz ich rodzinami 
w środowisku, sprzyjających ich reso-
cjalizacji i reintegracji społecznej,

 > szkolenie i wspieranie wolontariuszy 
oraz liderów młodzieżowych,

 > prowadzenie działań z profi laktyki 
uzależnień, edukacji i resocjalizacji 
w dziedzinie kultury, sztuki, sportu 
i rekreacji w powiązaniu z szerzeniem 
idei poszanowania godności człowie-
ka, zdrowego stylu życia, akceptacji 
oraz wolności od uzależnień i stoso-
wania przemocy.

26-600 Radom
ul. Śniadeckich 1/24

 513 559 829

 514 398 697

sapsradom@wp.pl 

www.pedagog-ulicy.blogspot.com

13. Fundacja Rozwój Aktywność 
Społeczność

Zakres działań
 > wzmacnianie organizacji pozarządo-

wych jako instytucji kluczowych dla 
rozwoju społeczeństwa obywatel-
skiego,

 > inicjowanie, wspieranie i promocja 
współpracy organizacji pozarządo-
wych z administracją publiczną,

 > wspomaganie aktywności obywatel-
skiej na rzecz rozwoju społecznego, 
promocji regionu, rozwoju społeczno-
ści lokalnej,

 > prowadzenie działań zmierzających do 
zmniejszenia problemów społecznych 
w regionie poprzez wykorzystanie 
potencjału społecznego,

 > promowanie i organizacja kształcenia 
przez całe życie.

26-600 Radom
ul. Mielczarskiego 3 lok. 1

 509 604 113 (prezes)
fras@fras.org.pl
www.fras.org.pl
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14. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 
Zarząd Powiatowy 

Ośrodek Interwencji kryzysowej

Zakres działań
 > udzielanie pomocy rodzinom 

w wykonywaniu zadań opiekuńczo-
-wychowawczych,

 > prowadzenie działalności charyta-
tywnej,

 > ochrona dziecka i rodziny przed wszel-
kimi formami przemocy,

 > prowadzenie specjalistycznych placó-
wek pomocy rodzinie,

 > tworzenie i prowadzenie programów 
profi laktycznych.

26-610 Radom
ul. Malczewskiego 20b

 48 3622745

 48 362 54 61

infolinia: 19288

www.oik.radom.pl

osrodek@tpd.radom.pl

pomoc@tpd.radom.pl

15. Polskie Towarzystwo Psychoterapii 
Uzależnień
Oddział PTPU

Ośrodek Profi laktyki i Terapii 
Uzależnień

Zakres działań
 > profi laktyka uzależnień, 
 > psychoedukacja, poradnictwo, 
 > Rehabilitacja i psychoterapia osób 

uzależnionych i członków ich rodzin,
 > psychoterapia dzieci, młodzieży oraz 

dorosłych z rodzin dysfunkcyjnych,
 > terapia ofi ar i sprawców przemocy, 

interwencja kryzysowa.

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1

 501 677 215

radom.ptpu@gmail.com

www.ptpu.pl 

16. Fundacja Diecezji Radomskiej 
„Dać Sercom Nadzieję”

Centrum Psychoterapii Rodzin
prowadzenie poradnictwa i terapii rodzin  
będących w sytuacjach kryzysowych.

Zakres działań:
 > organizowanie i prowadzenie pogoto-

wia rodzinnego,
 > organizowanie pomocy młodzieży 

opuszczającej placówki socjalizacyjne, 
placówki opiekuńczo-wychowawcze, 
rodzinne domy dziecka, w tym prowa-
dzenie mieszkań chronionych,

 > organizowanie pomocy w zakresie 
macierzyństwa i rodziny.

26-610 Radom
ul. Malczewskiego 1

26-610 Radom
ul. Śniadeckich 1

 48 340 62 06
fundacja.dsn@wp.pl

 48 366 93 78
centrum_psychoterapii@wp.pl

17. Kuria Diecezji Radomskiej

Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
„Domowe Ognisko”

Zakres działań:
 > konsultacje i porady psychologiczne, 

prawne, w zakresie mediacji rodzin-
nych, duszpasterskie,

 > systemowa terapia małżeństw i rodzin,
 > terapia indywidualna.

26-610 Radom
ul. Malczewskiego 1

 48 383 66 52

poradnia@radom.opoka.org.pl

INSTYTUCJE

Lp. NAZWA INSTYTUCJI ADRES
TELEFON 
/ ADRES 
INTERNETOWY

1. Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 
Urzędu Miejskiego

26-610 Radom
ul. Żeromskiego 53 pok.182

 48 362 09 42

 48 362 09 46

2. Wydział Edukacji, Sportu i Turystyki 
Urzędu Miejskiego

26-610 Radom
ul. Żeromskiego 53 pok.268

 48 362 08 52

 48 362 03 49

3. Kuratorium Oświaty i Wychowania 26-610 Radom
ul. Żeromskiego 53 pok.366

 48 362 07 92

 48 362 69 59

4. Pedagodzy i Psycholodzy szkolni Wszystkie szkoły na 
terenie Radomia

5. Poradnia Psychologiczna Nr 1 26-600 Radom
ul. Kolejowa 22

 48 360 20 97

 48 360 20 97

6. Poradnia Psychologiczna Nr 2 26-600 Radom
ul. Toruńska 9

 48 331 24 98 

 48 331 24 98

7. Poradnia Psychologiczna Nr 3 26-600 Radom
ul. Główna 3

 48 331 45 10

 48 331 45 10

8.
Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych

26-610 Radom
ul. Reja 5/2a

 48 381 04 00
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9. Radomski Szpital Specjalistyczny 26-600 Radom
ul. Tochtermana 1

 48 361 51 00

 48 362 29 47

10. Przychodnia Leczenia Uzależnień 26-600 Radom
ul. Tochtermana 1

 48 361 51 00, 

     48 361 56 19

 48 362 29 47

11. Oddział Terapii Uzależnienia od 
Alkoholu przy Samodzielnym 
Wojewódzkim Publicznym Zespole 
Zakładów Psychiatrycznej Opieki 
Zdrowotnej

26-600 Radom
ul. Krychnowicka 1

 48 332 45 00

 48 332 15 08

12. Przychodnia Terapii Uzależnień od 
Alkoholu i Współuzależnienia

26-610 Radom
ul. Reja 30

 48 363 19 93

 48 332 27 89

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny 26-617 Radom
ul. Aleksandrowicza 5

 48 361 30 00

14. Radomska Stacja Pogotowia 
Ratunkowego

26-600 Radom
ul. Tochtermana 1

 999 lub 112

15. Straż Miejska 26-610 Radom
ul. Moniuszki 9

 48 36 20 464

     986 lub 112

16. Komenda Miejska Policji w Radomiu 
(DYŻURY)

26-600 Radom
ul. 11 Listopada 37/59

 997 lub 112

     48 345 26 20

17. Policyjna Izba Dziecka 26-600 Radom
ul. 11 Listopada 37/59

 48 345 24 25

18. Komisariat Policji 1 26-610 Radom, 
ul. Traugutta 30

 48 345 33 50

     48 345 33 53

 48 345 33 65

19. Rewir Dzielnicowych 26-610
Radom, ul. Reja 5

 48 345 32 65, 

     48 345 32 51

20. Komisariat Policji 2 26-610 Radom, 
ul. Świerkowa 49

 48 345 33 11

21. Rewir Dzielnicowych 26-610 Radom,
ul. Zielińskiego 13

 48 345 32 56

22. Komisariat Policji 3 26-610 Radom,
ul. Batalionów Chłopskich 6/8

 48 345 39 42

 48 345 39 45

23. Rewir Dzielnicowych 26-610 Radom,
ul. Sycyńska 6

 48 345 31 98

24. Prokuratura Rejonowa Radom-Zachód 26-610 Radom
ul. Traugutta 30/30 A

 48 368 10 10

 48 368 10 50

pr.radom-zachod@

prokuratura.radom.pl

25. Prokuratura Rejonowa Radom- 
Wschód

26-610 Radom
ul. Żeromskiego 91/93

 48 340 15 80,81

 48 362 12 55

pr.radom-wschod@

prokuratura.radom.pl

26. Sąd Rejonowy w Radomiu III Wydział 
Rodzinny i Nieletnich

26-610 Radom
ul. Żeromskiego 43/45

 48 368 06 20

27. Biuro Kuratora Okręgowego 
w Radomiu

26-610 Radom
ul. J. Grzecznarowskiego 2
(V piętro)

 48 384 56 75

 48 384 56 76

kuratorzy@radom.

so.gov.pl

28. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 26-600 Radom
ul. Limanowskiego 134

 48 360 87 01, 

     48 360 84 88

 48 360 87 06

29. Zespół Interdyscyplinarny ds. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie

26-600 Radom
ul. Limanowskiego 134

 48 360 10 94

przemoc@mops.radom.pl.

 30. Zespół Pracy Socjalnej Nr 1
- obejmuje działaniem osiedla: XV-Lecia 
i Nad Potokiem

26-600 Radom
ul. Struga 57a

 48 364 44 49
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31. Zespół Pracy Socjalnej Nr 2
- obejmuje działaniem Śródmieście

26-600 Radom
ul. Reja 5

 48 385 87 42

32. Zespół Pracy Socjalnej Nr 3
- obejmuje działaniem Gołębiów I, 
część Śródmieścia, Starą i Nową Wole 
Gołębiowską, część Sadkowa

26-600 Radom
ul. Struga 26/28

 48 360 25 31

33. Zespół Pracy Socjalnej Nr 4
- obejmuje działaniem Planty, Borki, 
Wośniki i część Śródmieścia

26-600 Radom
ul. Krasickiego 1

 48 360 94 87

34. Zespół Pracy Socjalnej Nr 5
- obejmuje działaniem Osiedle 
Akademickie, Michałów, Gołubiów II, 
Józefów, Firlej, część osiedla XV-Lecia 

26-600 Radom
ul. Królowej Jadwigi 15

 48 333 04 58

35. Zespół Pracy Socjalnej Nr 6
- obejmuje działaniem Kaptur, Obozisko, 
część osiedla XV-Lecia i część 
Śródmieścia

26-600 Radom
ul. Warzywna 23

 48 360 24 75

36. Zespół Pracy Socjalnej Nr 7
- obejmuje działaniem Godów, Malczew, 
Młodzianów, Prędocinek, Ustronie

26-600 Radom
ul. Radostowska 4

 48 360 02 88

37. Zespół Pracy Socjalnej Nr 8
- obejmuje działaniem Halinów, Kozią 
Górę, Pruszaków, część Śródmieścia 
i Zamłynie

26-600 Radom
ul. Główna 10

 48 360 86 92

38. Zespół Pracy Socjalnej Nr 9
- obejmuje działaniem Długojów, 
Dzierzków, Glinice, Idalin, Janiszpol, 
część Sadkowa, część Malczewa i część 
Ustronia

26-600 Radom
ul. Kalińska 6/60

 48 360 02 66

39. Zespół Pracy Socjalnej Nr 10
- obejmuje działaniem Borki, Południe, 
Potkanów, Żakowice

26-600 Radom
ul. Krasickiego 1

 48 360 85 40

40. Placówka Wielofunkcyjna 
„Słoneczny Dom” 
(placówka opiekuńczo-wychowawcza 
i pogotowie opiekuńcze)

26-600 Radom
ul. Kolberga 19

 48 363 77 55, 

     48 385 88 13

OŚRODKI, PORADNIE, PUNKTY 

Lp. BEZPŁATNE  PORADY  PRAWNE ADRES TELEFON / ADRES 
INTERNETOWY

   1. Centrum Organizacji Pozarządowych 

Wtorki  15.30 -16.30 po telefonicznym 
umówieniu (porady  dla organizacji 
pozarządowych i inicjatywnych grup 
obywatelskich)

Poniedziałki 17.00 – 19.00 po telefonicznym 
umówieniu (porady dla adresowane są do osób 
niezamożnych z miasta Radomia i okolic)

26-600 Radom
ul. A. Struga 1

 48 362 55 01 

      48 362 55 02

 509 972 386

@ tura

2. Stowarzyszenie Centrum Młodzieży 
„ARKA”
Środy od godz. 16.30

26-600 Radom
Pl. Stare Miasto 2 ii

 48 360 69 51

3. Specjalistyczna Poradnia Rodzinna 
„Domowe Ognisko” 
Środy w godz. 17.00-20.00.

26-600 Radom
ul. Malczewskiego 1iiii

 48 383 66 52

4. Caritas Diecezji Radomskiej
Wtorki  15.00-18.00

26-600 Radom
ul. Kościelna 5iiiiiirrul.
Rado3

 48 365 29 29

5.
Ośrodek Interwencji Kryzysowej

środy 15.00 – 17.00
piątki 9.00 – 11.00

26-600 Radom
ul. Malczewskiego 20b 
ścieliiiiiirrul.Rado3

  48 362 27 45 

 48 362 54 61

infolinia: 19288

6. TELEFON ZAUFANIA DIECEZJI RADOMSKIEJ
„LINIA BRATERSKICH SERC” 
Wtorki w godz. 18.00 -22.00

26-600 Radom
ul. Malczewskiego 1

 800 311 800

7. Miejski Rzecznik Konsumenta
Poniedziałek - piątek w godzinach  7.30 - 15.30

26-600 Radom
ul. Reja 5 pok. 2iirrul

 48 632 09 09  

     48 362 09 10

8. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie 
Oddział w Radomiu

26-600 Radom
ul. Prażmowskiego 15ii
rrul

 48 360 19 89
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9. Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym 
w Wypadkach i Kolizjach Drogowych 
„Pomocne Dłonie”

26-610 Radom
Niedziałkowskiego 2

Adres do 
korespondencji:
26-600 Radom 
ul. Malczewskiego 16

  48 383 53 53

 600 168 664

 608 476 920

10. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
Punktu Informacji Prawnej
Poniedziałek - piątek w godzinach  9.00 - 15.00

26-610 Radom
ul. Limanowskiego 134 
pok. 101

 48 360 87 01 

           wew. 140

  

ZADBAJ O SWOJE 
BEZPIECZEŃSTWO!

Przerwij milczenie i zwróć się o pomoc!

Wychodzenie z przemocy jest procesem. Twoje problemy nie znikną z dnia 
na dzień. Z pomocą specjalistów, wraz z upływem czasu można jednak za-
trzymać przemoc i stopniowo powracać do normalnego życia bez przemocy. 
Niezbędna jest Twoja stanowcza decyzja, że chcesz żyć inaczej, bez bólu, 
cierpienia, poniżania, wyzwisk, siniaków... To Ty musisz sprzeciwić się temu, 
co dzieje się w Twojej rodzinie i powiedzieć wyraźnie NIE, a potem konse-
kwentnie podejmować dalsze niezbędne kroki ku lepszemu życiu. Nie mu-
sisz przechodzić przez to wszystko w samotności.

Pamiętaj, że są specjaliści, instytucje, organizacje – ludzie, którzy mogą Ci 
pomóc. Możesz również uzyskać wsparcie uczestnicząc w grupach wsparcia 
czy samopomocy dla osób dotkniętych przemocą. Dzieląc się przeżyciami 
i doświadczeniami z innymi osobami, które znalazły się w sytuacji podobnej 
do Twojej, zobaczysz, że nie tylko Tobie przytrafi ło się coś takiego, że nie ma 
w tym Twojej winy i, że z przemocy można wyjść. Ujawnienie przemocy nie musi 
oznaczać rozpadu Twojej rodziny. To Ty, przy wsparciu specjalistów, podej-
miesz decyzję, jakie rozwiązanie będzie dla Ciebie i Twoich bliskich najlepsze. 
Pamiętaj jednak o  bezpieczeństwie swoim i  innych osób narażonych na 
przemoc.

Po pierwszą poradę zgłoś się do organizacji społecznej. Tam możesz uzy-
skać pomoc prawną i psychologiczną. Nie bój się poprosić o pomoc, spróbuj, 
a na pewno uda Ci się uciec od przemocy.

PRZEMOC MUSI BYĆ UKARANA!
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