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– tyle osób padło ofiarą 

przemocy domowej tylko 
w ubiegłym roku.

Garwolin: dyżurny 
policji otrzymuje 

wezwanie w sprawie 
awantury domowej. 
Na miejscu okazuje 
się, że mężczyzna 
od kilku lat znęca 

się nad swoją żoną 
i córkami. Groził, 

że pozbawi je życia 
i spali dom. 

Agresor zostaje 
aresztowany. 

Grozi mu  
do 10 lat więzienia.

Police: policjanci 
zostają wezwani do 
domowej awantury. 
Na miejscu zastają 

małżeństwo 
30-latków 

i ich dwoje dzieci 
w wieku 1,5 i 2,5 
roku. Na ciałach 

maluchów widoczne 
są ślady pobicia. 

Chłopczyk ma 
m.in. uraz główki 

oraz obrażenia  
na twarzy i szyi. 
Rodzice trafiają  

do aresztu.

Łazy:  
kobieta wzywa 

policję. Mówi, że 
mąż grozi jej nożem. 
Funkcjonariusze na 
miejscu ustalają, że 
mężczyzna znęca się 
nad nią już od paru 

lat. Kilkukrotnie 
została pobita. 

67-latek trafia  
do aresztu i otrzymuje 

zakaz zbliżania się 
do żony. Po wyjściu 
na wolność będzie 

musiał wyprowadzić 
się ze wspólnego 

mieszkania.



Przemoc  
można zatrzymać!
W kampanii „Reaguj na 
przemoc!” zapewniamy 
potrzebne informacje 
ofiarom, świadkom, a także 
sprawcom. Informujemy, 
gdzie szukać wsparcia i jakie 
prawa przysługują osobom 
doznającym przemocy.

Zachęcamy do przerwania 
milczenia i korzystania z 
różnych dostępnych form 
pomocy. Tłumaczymy, 
dlaczego warto korzystać 
z bezpłatnego telefonu 
zaufania, jakimi 
możliwościami dysponują 
gmina i ośrodek pomocy 
społecznej, a także jakie 
formy interwencji może 
podjąć policja.

Sprawców ostrzegamy, że grożą im surowe kary.  
Poza więzieniem sąd może orzec także zakaz zbliżania się do ofiary  
oraz nakazać opuszczenie na stałe wspólnego mieszkania.



W skład pełnego 
pakietu wchodzą:
Ulotki dla ofiar przemocy:
l  Nic nie usprawiedliwia 

przemocy. Nie daj się 
krzywdzić! – format 2/3 A4 
złożone na pół,  
300 egzemplarzy

l  Wsparcie dla doznających 
przemocy. Tu uzyskasz pomoc! 
– format A4 złożone do A5, 300 
egzemplarzy

l  Strach nie może paraliżować! – 
format A4 złożone do A5, 
300 egzemplarzy

l  Byłam bita. Odzyskałam 
spokój… – format 2/3 A4 
złożone na pół,  
300 egzemplarzy

Ulotki dla świadków:
l  Czy to może być przemoc? – 

format A4 złożone do A5, 300 
egzemplarzy

l  Widzisz przemoc? Nie odwracaj 
wzroku! – format A4 złożone do 
A5,300 egzemplarzy

l  Odważyłam się. Pomogłam! – 
format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotka dla sprawców:
l  Sprawcy przemocy grożą 

poważne konsekwencje! – 
format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Nie zostawiaj jej z tym 

zupełnie samej – format B2, 30 
egzemplarzy

l  Masz prawo do życia bez 
przemocy! – format B2,  
30 egzemplarzy

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.

Wsparcie
dla doznających przemocy.  
Tu uzyskasz pomoc!
Jeśli doznajesz przemocy, nie wahaj się prosić o pomoc. 
Istnieje wiele instytucji, do których możesz się zwrócić. 
To w szczególności policja i ośrodek pomocy społecznej.

Nic 
nie usprawiedliwia 
przemocy. Nie daj się 
krzywdzić!

Żadna forma przemocy nie może 
być akceptowana. Nikt nie musi 
godzić się na bicie i poniżanie. 

Dom to miejsce, w którym każdy 
powinien czuć się bezpieczny!

Strach
nie może paraliżować!

Gdy czujesz zagrożenie, wołaj o pomoc albo uciekaj. 
Jeśli masz możliwość, wezwij policję.  

Funkcjonariusze poczynią kroki, które zapewnią 
bezpieczeństwo Tobie i dzieciom.

Byłam bita. 
Odzyskałam spokój…

Ilona, 39 lat: Paweł zawsze 
reagował emocjonalnie. Zdarzało 
mu się podnieść głos na mnie czy 

na dzieci. Gehenna zaczęła się, 
gdy zbankrutowała firma, w której 

był zatrudniony. Poszukiwania 
nowej pracy trwały kilka miesięcy, 

a on stawał się coraz bardziej 
sfrustrowany i agresywny. W końcu 

powiedziałam „dość”!

Osoby doznające przemocy często odczuwają wstyd. Są zamknięte 
i nie chcą mówić o swoim dramacie. Znasz kogoś takiego? Okaż mu 
wsparcie i pozwól poczuć, że nie jest sam!
Przemoc jest przestępstwem. Sprawę możesz zgłosić policji 
albo osobom, które w urzędzie miasta lub gminy zajmują się 
przeciwdziałaniem przemocy.

Nie zostawiaj  
jej z tym zupełnie samej!

Materiały, które budują świadomość i pokazują, jak reagować

Czy to może być 

przemoc?
Przemoc występuje nie tylko w środowiskach 

uznawanych za patologiczne. Do bicia i poniżania 
dochodzi także w tzw. normalnych domach.  

Poznaj fakty i mity dotyczące przemocy.

Widzisz przemoc?
Nie odwracaj wzroku!

Jesteś świadkiem przemocy? Nie możesz udawać, 
że to nie Twoja sprawa. Brak reakcji to skazywanie 
krzywdzonych osób na życie w niebezpieczeństwie 

i ciągłym strachu.

Odważyłam się.
Pomogłam! 

Lucyna wyglądała na smutną 
i przygaszoną od dawna. 

Schudła, odmawiała wspólnych 
spotkań, choć kiedyś była bardzo 
towarzyska. Mniej więcej pół roku 
temu zapomniała z pracy komórki. 
Postanowiłam podrzucić jej telefon 

do domu. Zobaczyłam dramat…

Jest wiele osób  
i instytucji,  
które mogą  
Ci pomóc.  
Zgłoś sprawę policji  
lub skontaktuj się 
z Ogólnopolskim 
Pogotowiem  
dla Ofiar Przemocy 
w Rodzinie  
(801 12 00 02). 
Wsparcia udzielą  
Ci także eksperci  
z zespołu 
interdyscyplinarnego 
w Twoim mieście  
lub gminie.

Masz prawo  
do życia  
bez przemocy!

Sprawcy
przemocy 
grożą poważne 
konsekwencje!

Zakaz kontaktu z bliskimi, 
obowiązek opuszczenia domu, 

a nawet więzienie. Osobom 
stosującym przemoc w rodzinie 
grożą surowe kary! Zgłoś się do 

specjalistów, nim będzie za późno.

Wsparcie dla doznających 
przemocy. Tu uzyskasz pomoc! – 

ulotka dla ofiar

Strach nie może paraliżować!  
– ulotka dla ofiar

Nic nie usprawiedliwia 
przemocy. Nie daj się 

krzywdzić! – ulotka dla 
ofiar

Byłam bita. Odzyskałam 
spokój… – ulotka dla 

ofiar

Nie zostawiaj jej z tym zupełnie 
samej! – plakat

Czy to może być przemoc?  
– ulotka dla świadków

Widzisz przemoc? Nie odwracaj 
wzroku! – ulotka dla świadków

Sprawcy przemocy grożą 
poważne konsekwencje!  

– ulotka dla sprawcy

Odważyłam się. 
Pomogłam! – ulotka dla 

świadków

Masz prawo do życia bez 
przemocy! – plakat



Zamów sprawdzone materiały już teraz!

l  Koszt pełnego pakietu jednej kampanii to 2000 PLN + VAT.

l  Możesz zakupić połowę pakietu lub jego wielokrotność.

l  Nie prowadzimy sprzedaży mniejszych zestawów.

l  Wypełniony formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem pod numer  
12 635 19 19,  pocztą na adres: Krakowska Akademia Profilaktyki,  
ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków, lub mailem: info@akademiaprofilaktyki.pl

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

Włącz się w kampanię 
i odbierz wyjątkowy prezent!

Jak to działa?
Wystarczy, że do 30 kwietnia otrzymamy od Państwa zamówienie o minimalnej wartości 2000,00 zł. Oprócz  
materiałów kampanii wyślemy do Państwa także zestaw szkoleniowy dla członków Gminnej Komisji, a w nim:

l Podręcznik dla uczestników szkolenia
l Zeszyt ćwiczeń dla uczestników szkolenia – dobrowolny sprawdzian wiedzy
l Zaświadczenie dla uczestników szkolenia
l Certyfikat potwierdzający wiedzę zdobytą w ramach szkolenia Gminna Komisja.pl

Wypełnij i odeślij formularz zgłoszenia.

Zgłoszenia do kampanii przyjmujemy do 30 kwietnia 2019 r. 


