
Zadanie realizowane w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny i Polityki 
Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie – edycja 2020” pod nazwą „Parasolka zaufania III”. 

STOP

PRZEMOCY

WSZYSCY JESTEŚMY
TACY SAMI!

KOCHAJMY SIĘ  
NAWZAJEM!



FORMY PRZEMOCY

PRZEMOC FIZYCZNA: 
każde agresywne zachowanie przeciwko ciału ofiary, mogące 
prowadzić do bólu oraz fizycznych obrażeń (m.in. popychanie, 
obezwładnianie, szarpanie, policzkowanie, uderzanie, 
kopanie, duszenie, rzucanie przedmiotami).

PRZEMOC PSYCHICZNA: 
agresywne zachowania, które mają na ogół charakter 
poniżający lub budzący poczucie zagrożenia i wywołują 
emocjonalny ból lub cierpienie (m.in. wyśmiewanie, 
wyzywanie, krytyka, groźby, kontrolowanie i ograniczanie 
kontaktów z innymi osobami).

PRZEMOC EKONOMICZNA: 
uniemożliwienie dostępu do rodzinnych środków 
finansowych (np. odbieranie zarobionych pieniędzy, 
niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny, 
uniemożliwienie podjęcia pracy).

PRZEMOC SEKSUALNA: 
wymuszanie pożycia seksualnego lub nieakceptowanych  
i niechcianych praktyk seksualnych (np. mąż, który stosuje 
przemoc lub grozi użyciem przemocy, żeby zmusić żonę  
do stosunku, może zostać skazany za gwałt).



PRZEMOC DOMOWA TO PRZESTĘPSTWO

PRZEMOC DOMOWA  
TO KAŻDE ZAMIERZONE I WYKORZYSTUJĄCE 
PRZEWAGĘ SIŁ DZIAŁANIE,  
SKIEROWANE PRZECIWKO BLISKIEJ OSOBIE,  
KTÓRE NARUSZA JEJ PRAWA I DOBRA  
OSOBISTE, POWODUJĄC PSYCHICZNE  
LUB FIZYCZNE CIERPIENIE.

Musisz wiedzieć, że:

-  na skutek przemocy domowej cierpi cała rodzina;
-  przemoc domowa to działanie zamierzone  

i świadome - nic go nie usprawiedliwia;
-  przemoc domowa to zachowanie wyuczone - ten, 

kto stosuje przemoc, może się tego „oduczyć”;
-  przemoc domowa na pewno nie skończy się 

sama, to od CIEBIE zależy, czy zostanie 
przerwana.



NA CZYM POLEGA PROCEDURA  
„NIEBIESKIE KARTY” ?

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O WSZCZĘCIE PROCEDURY?
– każdy, komu jest znana informacja o przemocy w rodzinie;

KTO MOŻE WSZCZĄĆ PROCEDURĘ?
–  policjant, pracownik socjalny, nauczyciel, wychowawca, lekarz, ratownik medyczny, 

pielęgniarka, członek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych;

JAK PRZEBIEGA PROCEDURA?
–  wszczynający procedurę dba o bezpieczeństwo osób doświadczających przemocy 

(eksmisja z miejsca zamieszkania osoby stosującej przemoc lub zastosowanie nakazu 
opuszczenia mieszkania, zakazu zbliżania się na odpowiednią odległość, zakazu 
kontaktowania się, zatrzymanie przez Policję, zastosowanie aresztu, a także pomoc 
lekarską, skierowanie osób doświadczających przemocy do ośrodka interwencji 
kryzysowej, wsparcie psychologiczne);

–  Zespół interdyscyplinarny powołuje grupę roboczą w skład której wchodzą 
przedstawiciele m.in. Policji, pomocy społecznej, oświaty, służby zdrowia oraz 
gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; 
Grupa robocza zaprasza na spotkanie osobę doświadczającą przemocy oraz wzywa 
osobę stosującą przemoc w rodzinie; 
Zadaniem grupy roboczej jest udzielenie wsparcia całej rodzinie w formie planu pomocy. 
Plan pomocy określa w jaki sposób mogą pomóc instytucje danej rodzinie oraz w jaki 
sposób członkowie rodziny chcą zmienić swoją sytuację, tak aby przemoc ustała;

CO GRUPA ROBOCZA MOŻE ZAOFEROWAĆ RODZINIE?
- pomoc prawną, pomoc psychologiczną;
- terapię dla rodzinną lub indywidualną;
- program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc;
- pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkołach dla uczniów i ich rodzinie;
- wsparcie i doradztwo socjalne;
- pomoc i wsparcie w podjęciu leczenia uzależnień;
- systematyczne wizyty w miejscu zamieszkania rodziny policjanta i pracownika 

socjalnego;

KIEDY PROCEDURA ZOSTANIE ZAMKNIĘTA ?
–  procedura zostanie zamknięta w przypadku, kiedy nie będzie występowała przemoc 

w rodzinie, istnieje przypuszczenie, że przemoc nie wystąpi w późniejszym czasie oraz 
zostanie zrealizowany plan pomocy rodzinie;



Ankieta dla osoby doznającej przemocy 

Sprawdź czy jesteś osobą doznającą przemocy.  
Podkreśl prawdziwą odpowiedź. 

1. Czy ktoś sprawia ci ból fizyczny? o TAK o NIE
Np: popycha cię, szarpie, poddusza, bije otwartą ręką, kopie, obezwładnia, 
przypala, pozostawia w niebezpiecznym miejscu, przytrzymuje, policzkuje, uderza 
pięścią, grozi bronią lub innymi niebezpiecznymi przedmiotami, polewa żrącą 
substancją itp.

2. Czy ktoś sprawia ci ból emocjonalny? o TAK o NIE
Np: wyzywa cię, grozi, wyśmiewa, upokarza, poniża, wyśmiewa, krytykuje, 
wmawia ci chorobę psychiczną,wymusza posłuszeństwo, ogranicza sen, 
pożywienie i schronienie, zawstydza cię, narzuca swoje zdanie, kontroluje,  
nie liczy się z twoim zdaniem, lekceważy cię, ogranicza kontakty z innymi ludźmi, 
kontroluje twój telefon, stronę w internecie itp.

3. Czy ktoś stosuje wobec ciebie przemoc ekonomiczną?  o TAK o NIE
Np: odbiera lub wydziela pieniądze, uniemożliwia podjęcie pracy przez ciebie, 
zaciaga kredyty bez twojej zgody, zmusza do pożyczania pieniędzy, uniemożliwia 
korzystanie z pomieszczeń np. łazienki, rozlicza z każdej wydanej złotówki,  
nie łoży na rodzinę, zaniedbuje twoje potrzeby 

4. Czy ktoś stosuje wobec ciebie przemoc seksualną? o TAK o NIE
Np: wymusza stosunek, wyśmiewa się z twojego wyglądu, zmusza do różnych 
praktych seksualnych w tym do sadyzmu w pożyciu, nagrywa filmiki w czasie 
współżycia, zmusza do współżycia z osobami trzecimi, zmusza do oglądania 
pornografii itp. 

5. Czy czujesz się zaniedbana/zaniedbany?  o TAK o NIE
Np: brak zrozumienia, brak wyrażania uczuć, brak wsparcia, brak ochrony, 
brak pomocy, brak dostępu do jedzenia (łóżka, kuchni, łazienki), brak opieki 
medycznej, brak pomocy w chorobie itp

6.  Czy ktoś inny nie czuje się bezpieczny,  
doznaje krzywdy wg w/w pytań o TAK o NIE

Jeśli odpowiesz TAK choćby na jedno pytanie twierdząco jesteś osobą  
doznającą przemocy lub świadkiem doznawania przemocy.



Wykaz podmiotów realizujących zadania  
z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy  
z terenu gminy Gostyń i miasta Gostyń

Nazwa podmiotu Adres Nr tel. Adres e-mail

Zespół Interdyscyplinarny ul. Wrocławska 250,  
63-800 Gostyń

65 572 39 11 mgops@gostyn.pl

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej 

ul. Wrocławska 250,  
63-800 Gostyń

65 572 39 11,  
65 572 01 11

mgops@gostyn.pl

Gminna Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych 

ul. Rynek 2,  
63-800 Gostyń

65 575 21 31 mrajewska@um.gostyn.pl

Punkt Wsparcia ul. Fabryczna 1,  
63-800 Gostyń 

65 572 21 31 mrajewska@um.gostyn.pl

Ośrodek Mediacyjny 
Stowarzyszenia „DZIECKO”

ul. Wrocławska 8,  
63-800 Gostyń 

725 167 236  
65 572 75 28

Punkt Wsparcia dla Osób 
Doznających Przemocy Domowej 
Stowarzyszenia „DZIECKO”

ul. Parkowa 1,  
63-800 Gostyń

725 167 236  
65 572 75 28

Ośrodek Wsparcia dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie - punkt 
spotkań z dziećmi Stowarzyszenia 
„DZIECKO”

ul. Wrocławska 8,  
63-800 Gostyń

725 167 236  
65 572 75 28

Powiatowe Centrum Pomocy 
Rodzinie

ul. Wrocławska 8,  
63-800 Gostyń

65 572 75 28 pcpr@gostyn.pl

Bonifraterski Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej i Wsparcia dla Osób 
Dotkniętych Przemocą w Rodzinie

Marysin 1,  
63-820 Piaski

65 573 90 00 boik@boik.org.pl

Prokuratura Rejonowa ul. Nowe Wrota 7,  
63-800 Gostyń

65 572 02 36 gostyn@poznan.po.gov.pl

Komenda Powiatowa Policji Ul. Wrocławska 44,  
63-800 Gostyń

47 77 25 200, 
47 77 25 211

dyzurny.gostyn@ 
po.policja.gov.pl

Sąd Rejonowy w Gostyniu Ul. Sądowa 1, 63-
800 Gostyń

65 521 44 09 administracja@ 
gostyn.sr.gov.pl


