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Dlaczego kampanie KAP są lepsze od innych?
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Ofiary przemocy milczą, bo nie  wiedzą, gdzie szukać pomocy!
l  Co czwarta osoba w Polsce przyznaje, że doświadczyła 

przemocy ze strony najbliższych. 
l  Do przemocy najczęściej dochodzi w tzw. normalnych 

rodzinach, niewyróżniających się negatywnie sytuacją materialną 
ani pozycją społeczną.

l  Zdecydowana większość, bo aż 3/4 ofiar przemocy fizycznej, 
cierpi w milczeniu – nie korzysta z żadnych dostępnych form 
pomocy. 

l  Tylko 18,1% informuje policję, 2,2% konsultuje się 
z prawnikiem, a zaledwie 1,8% kontaktuje się ze specjalistami za 
pośrednictwem telefonu zaufania.

l  Ofiary i świadkowie nie wiedzą, gdzie szukać wsparcia.

Dane Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, raport z ogólnopolskich badań

Dlaczego osoby doznające przemocy nie szukają wsparcia?

Wyniki badania IVAWS (International Violence Against Women Survey) w Polsce.
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Zadbaj o bezpieczeństwo mieszkańców.  
Zapewnij dostęp do informacji!

l  Wyjaśnimy, że od 1 stycznia br. 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” rozszerzyło swoją działalność. 
Obecnie pracuje całą dobę, 
a w określonych godzinach przy 
telefonie dyżurują prawnicy.

l  Poinformujemy osoby doznające 
przemocy i świadków, gdzie mogą 
szukać pomocy. 

l  Zachęcimy do przerwania 
milczenia i korzystania z różnych 
dostępnych form wsparcia. 

l  Wytłumaczymy, dlaczego warto 
korzystać z bezpłatnego telefonu 
zaufania, jakimi możliwościami 
dysponują gmina i ośrodek pomocy 
społecznej, a także jakie formy 
interwencji może podjąć policja. 

l  Przestrzeżemy sprawców,  
że grożą im nowe, surowsze kary. 

l  Uświadomimy świadków,  
że nie mogą milczeć, a zgłaszanie 
przestępstw przeciwko życiu  
i zdrowiu dziecka stało się 
obowiązkowe.

Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, że przemoc ciągle traktowana jest jak prywatna 
sprawa. Właśnie dlatego stworzyliśmy najnowszą edycję kampanii „Reaguj na przemoc!”. 
Przyłączając się do niej, zapewnimy potrzebne informacje ofiarom, świadkom i sprawcom.

Ta kampania działa!
„Reaguj na 
przemoc!” 

sprawdza się 
w setkach gmin 
w całej Polsce, 

a pełnomocnicy 
chwalą materiały.

Jest coraz więcej osób, które zgłaszają się do nas po 
pomoc. Przed przystąpieniem do kampanii nawet nie 
były świadome, że są ofiarami przemocy w rodzinie.
Alicja Czajka, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Skierniewicach (woj. łódzkie)

Co roku organizujemy konferencję poświęconą przemocy 
w rodzinie. Uczestnicy otrzymują materiały „Reaguj na 
przemoc!”, które są dobrą pomocą naukową.
Aleksandra Zelek, kierownik Działu Profilaktyki 
Uzależnień w Kętach (woj. małopolskie)



Doświadczasz 
przemocy? Tu uzyskasz 
wsparcie!
Osoby doznające przemocy ze strony najbliższych 
mogą liczyć na pomoc policji, ośrodka pomocy 
społecznej i organizacji społecznych. Sprawdź, 
do kogo warto się zwrócić.

Jesteś świadkiem 
przemocy? 
Możesz pomóc!
Przemoc nie jest prywatną sprawą! Jeśli w Twoim 
otoczeniu ktoś doznaje krzywdy ze strony 
najbliższej osoby, zareaguj, nim będzie za 
późno. Sprawdź, co możesz zrobić.

Masz prawo do życia 
wolnego od przemocy
Doznajesz krzywdy ze strony najbliższych? 
Pamiętaj, nic nie usprawiedliwia przemocy 
fizycznej i psychicznej. Poznaj swoje 
najważniejsze prawa.

Uwaga! Surowsze 
kary dla sprawców 
przemocy!
Prawo daje ofiarom przemocy wiele możliwości, 
a sprawcy grożą surowe kary. Sąd może nakazać 
mu opuszczenie domu (nawet jeżeli jest jego 
współwłaścicielem), orzec zakaz zbliżania się, 
a także karę więzienia.

Pomóż sobie 
i dzieciom! 
Przerwij 
milczenie
Długotrwałe konsekwencje 
doznawania przemocy ze 
strony najbliższych mogą być 
dramatyczne. Poszukaj pomocy, 
zanim będzie za późno!

„Niebieska 
Linia”  
– pomoc przez 
całą dobę
Doznajesz przemocy ze 
strony najbliższej osoby? 
Możesz liczyć na wsparcie 
Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”. 
Infolinia działająca pod 
numerem 800 120 002 jest 
czynna o każdej porze!

Zadzwoń, 
jeśli widzisz 
przemoc
Podejrzewasz, że w Twoim 
otoczeniu ktoś cierpi z powodu 
przemocy? Możesz liczyć na 
wsparcie Ogólnopolskiego 
Pogotowia dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie „Niebieska Linia”. 
Zadzwoń na całodobową infolinię 
800 120 002. Możesz także wysłać 
e-mail na adres: niebieskalinia@
niebieskalinia.info.

Dzieci 
cierpią, gdy 
są świadkami 
przemocy. Nie 
bądź obojętny
Okaż wsparcie dzieciom, 
dla których obserwowanie 
bicia i poniżania to smutna 
codzienność. Nie skazuj ich 
na dzieciństwo w strachu 
i poczuciu winy.

Osoby, które są krzywdzone przez najbliższych, często odczuwają 
wstyd. Są skryte i wycofane, a widoczne ślady przemocy tłumaczą  
np. wypadkami. Masz w swoim otoczeniu kogoś takiego? Okaż mu wsparcie! 

Stosowanie przemocy to przestępstwo. Zgłoś sprawę policji lub 
osobom, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w Twojej 
miejscowości. O szczegóły zapytaj w urzędzie miasta lub gminy.

Pamiętaj, Twoja reakcja może odmienić czyjś zły los!

Przemoc  
nie jest prywatną sprawą

Nikt nie ma prawda bić, poniżać i gnębić najbliższych. Jeśli 
ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc, pamiętaj, że jest wiele osób 
i instytucji, które mogą Ci pomóc.
Zgłoś sprawę policji lub skontaktuj się z Ogólnopolskim 
Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (801 120 002 – infolinia 
czynna całą dobę). Wsparcia udzielą Ci także eksperci z zespołu 
interdyscyplinarnego w Twoim mieście lub w Twojej gminie.

Nie musisz 
się na to godzić

Pomóż sobie i dzieciom! Przerwij 
milczenie. Ulotka dla ofiar, format 
2/3 A4 złożone na pół
Obserwowanie scen bicia oraz 
słuchanie wyzwisk i przekleństw 
w dzieciństwie negatywnie 
wpływa na dalsze życie człowieka. 
W ulotce apelujemy do ofiar: 
pomóż sobie i dzieciom!

Przystępując do 
kampanii, gmina
realizuje zadania 
wynikające aż
z dwóch ustaw:

l ustawy 
o wychowaniu 
w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,

l ustawy 
o przeciwdziałaniu 
przemocy  
w rodzinie.

Doświadczasz przemocy? Tu uzyskasz wsparcie!
Ulotka dla ofiar, format A4 złożone do A5.
W ulotce wyjaśniamy ofiarom, że jest wiele 
instytucji, w których mogą uzyskać pomoc. 
Zamieszczamy przydatne numery telefonów 
i tłumaczymy, jak złożyć zawiadomienie do sądu 
rodzinnego.

„Niebieska Linia” – pomoc przez 
całą dobę. Ulotka dla ofiar, format 
1/3 A4. Przekonujemy ofiary: nie 
wahaj się i poproś o pomoc! Eksperci 
pogotowia mogą się skontaktować 
z lokalnymi instytucjami w Twojej 
gminie oraz podjąć interwencje 
wobec osób skazanych za 
przestępstwo z użyciem przemocy.

Masz prawo do życia wolnego od przemocy.
Ulotka dla ofiar, format – A4 złożone do A5. 
Prawo daje wiele możliwości ochrony i wsparcia 
osobom doznającym przemocy i ich dzieciom. 
W ulotce tłumaczymy, jakie działania można 
podjąć, i wyjaśniamy, że w domu każdy powinien 
czuć się bezpieczny.

Zadzwoń, jeśli widzisz przemoc.
Ulotka dla świadków, format 
– 1/3 A4. Osoby doznające 
przemocy wielokrotnie akceptują 
ten fakt. Nie szukają pomocy, 
bo sądzą, że nikt im nie uwierzy. 
Apelujemy do świadków: pomóż 
przerwać dramat!

Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc!
Ulotka dla świadków, format – A4 złożone do A5.
Zachęcamy świadków do podjęcia działania: „brak 
reakcji to skazywanie krzywdzonych osób na 
życie w niebezpieczeństwie i ciągłym strachu”. 
Zamieszczamy przydatne numery telefonów, pod 
którymi można uzyskać wsparcie.

Dzieci cierpią, gdy są świadkami 
przemocy. Nie bądź obojętny. 
Ulotka dla świadków, format – 
2/3 A4 złożone na pół. W związku 
z nowelizacją kodeksu karnego 
zgłaszanie przestępstw przeciwko 
życiu i zdrowiu dziecka stało się 
obowiązkiem każdego z nas. 

Uwaga! Surowsze kary dla sprawców 
przemocy! Ulotka dla sprawców, format – A4 
złożone do A5. Przekonujemy sprawców, że 
z silnymi emocjami można radzić sobie na wiele 
sposobów. „Bijąc i poniżając, okazujesz słabość! 
Na pewno chcesz być dla swoich bliskich kimś, 
kogo szanują i cenią”.

Przemoc nie jest prywatną 
sprawą 
Plakat, format B2

Nie musisz się na to godzić
Plakat, format B2

Te materiały budują świadom ość i pokazują, jak reagować!



Kontakt z biurem kampanii:

l tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.reagujnaprzemoc.pl

l  Koszt pełnego pakietu kampanii  
to 2000 PLN + VAT. 

l  Możesz zakupić połowę pakietu lub jego 
wielokrotność. 

l  Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych 
zestawów.

l  Formularz zgłoszenia do kampanii należy 
wysłać faksem pod numer 12 635 19 19  
lub pocztą na adres:  
Krakowska Akademia Profilaktyki,  
ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

W skład pełnego 
pakietu wchodzą:
Ulotki dla ofiar przemocy:
l  Doświadczasz przemocy? Tu uzyskasz wsparcie!  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Masz prawo do życia wolnego od przemocy  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Pomóż sobie i dzieciom! Przerwij milczenie  

– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  „Niebieska Linia” – pomoc przez całą dobę  

– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla świadków przemocy:
l  Jesteś świadkiem przemocy? Możesz pomóc!  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Dzieci cierpią, gdy są świadkami przemocy. Nie bądź 

obojętny – format 2/3 A4 złożone na pół,  
300 egzemplarzy

l  Zadzwoń, jeśli widzisz przemoc  
– format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotka dla sprawców przemocy:
l  Uwaga! Surowsze kary dla sprawców przemocy!  

– format A4 złożone do A5, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Przemoc nie jest prywatną sprawą  

– plakat, format B2, 30 egzemplarzy
l  Nie musisz się na to godzić  

– plakat, format B2, 30 egzemplarzy

Już teraz rozpocznij 
działania 
profilaktyczne!

Materiały wraz z fakturą  
trafią do Państwa gminy  
w ciągu 2 dni roboczych  
od nadesłania zgłoszenia.

Zgłoszenia do kampanii 
przyjmujemy do wyczerpania 
zapasów materiałów. 

Szukasz kampanii,  
która nie stwarza ryzyk i problemów?

Wybierz Krakowską Akademię Profilaktyki!
l Uniwersalne materiały i łatwa realizacja
l Przejrzyste ceny i warunki płatności
l Poruszający i trafiający do wyobraźni przekaz


