
GDZIE SZUKAĆ POMOCY W GOŁAŃCZY:GDZIE SZUKAĆ POMOCY W GOŁAŃCZY:

TELEFON ALARMOWY TELEFON ALARMOWY 
112112

POLICJA POLICJA 
997997

POGOTOWIE POGOTOWIE 
999999

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJPOMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Karola Libelta 4ul. Karola Libelta 4
62-130 Gołańczy62-130 Gołańczy

Przewodniczący Zespołu InterdyscyplinarnegoPrzewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego
tel. 67 34 85 908 w godz. 7:30 – 15:30tel. 67 34 85 908 w godz. 7:30 – 15:30

Pracownicy socjalniPracownicy socjalni
tel. 67 34 85 914, 67 34 85 913 tel. 67 34 85 914, 67 34 85 913 

w godzinach 7:30 – 10:00, 14:00 – 15:30w godzinach 7:30 – 10:00, 14:00 – 15:30

Specjaliści dyżurujący w Punkcie Specjaliści dyżurujący w Punkcie 
Informacyjno-KonsultacyjnymInformacyjno-Konsultacyjnym

tel. 67 34 85 908, przeważnie w każdy pierwszytel. 67 34 85 908, przeważnie w każdy pierwszy
poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 17:00poniedziałek miesiąca w godz. 15:30 – 17:00

MIEJSKO-GMINNA KOMISJAMIEJSKO-GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓWROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

ALKOHOLOWYCHALKOHOLOWYCH
ul. Dr. Piotra Kowalika 2ul. Dr. Piotra Kowalika 2

62-130 Gołańcz62-130 Gołańcz
tel. 67 26 15 911tel. 67 26 15 911

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIEOGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE
DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIEDLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE

„„NIEBIESKA LINIA”NIEBIESKA LINIA”
0801 12 00 020801 12 00 02

www.niebieskalinia.infowww.niebieskalinia.info

Działa od poniedziałku do sobotyDziała od poniedziałku do soboty
w godz. 8:00 – 22:00w godz. 8:00 – 22:00
w niedzielę i świętaw niedzielę i święta
w godz. 8:00 – 16:00w godz. 8:00 – 16:00

Dzwoniąc pod nr tel. Dzwoniąc pod nr tel. 801 120 002 801 120 002 uzyskasz wsparcie,uzyskasz wsparcie,
pomoc psychologiczną, informacje o możliwościachpomoc psychologiczną, informacje o możliwościach
uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.uzyskania pomocy najbliżej miejsca zamieszkania.

Telefoniczne porady prawneTelefoniczne porady prawne
22 666 28 50 – 22 666 28 50 – poniedziałek, wtorek poniedziałek, wtorek 

godz. 17:00-21:00godz. 17:00-21:00
801 120 002801 120 002 – środa, godz. 18:00 – 22:00 – środa, godz. 18:00 – 22:00

Mailowe porady dotyczące problemu Mailowe porady dotyczące problemu 
przemocy w rodzinie udzielane są poprzez adresprzemocy w rodzinie udzielane są poprzez adres

mailowymailowy
niebieskalinia@niebieskalinia.info niebieskalinia@niebieskalinia.info 

STOPSTOP
PRZEMOCYPRZEMOCY

Przemoc nie musi trwać wiecznie!!!Przemoc nie musi trwać wiecznie!!!

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK 
POMOCY SPOŁECZNEJPOMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Karola Libelta 4ul. Karola Libelta 4
62-130 Gołańcz62-130 Gołańcz

tel. 67 34-85-908, lub końcówka -913, -914 tel. 67 34-85-908, lub końcówka -913, -914 



Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?Jak rozpoznać przemoc w rodzinie?

Jeśli zdarza się, że ktoś bliski działając celowoJeśli zdarza się, że ktoś bliski działając celowo

ii  wykorzystując swoją przewagę:wykorzystując swoją przewagę:

- popycha, policzkuje, bije, szarpie, drapie,- popycha, policzkuje, bije, szarpie, drapie,

- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,- obrzuca Cię obelgami, wyzwiskami,

- mówi, że „jesteś nic nie wart”, zmusza do robienia- mówi, że „jesteś nic nie wart”, zmusza do robienia

rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,rzeczy, które są dla Ciebie poniżające,

- powoduje Twoje ograniczenia kontaktów z rodziną,- powoduje Twoje ograniczenia kontaktów z rodziną,

bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi,bliskimi, przyjaciółmi i znajomymi,

- kontroluje w pełni Twoje wydatki.- kontroluje w pełni Twoje wydatki.

- utrudnia Ci dostęp do Twojej własności,- utrudnia Ci dostęp do Twojej własności,

- w przypływie złości niszczy Twoją własność- w przypływie złości niszczy Twoją własność

- wpędza Cię w poczucie winy,- wpędza Cię w poczucie winy,

- grozi, że zrobi Tobie i twoim bliskim krzywdę,- grozi, że zrobi Tobie i twoim bliskim krzywdę,

- uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,- uważa, że zasługujesz na takie traktowanie,

- uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla- uważa, że wszystkie powyższe rzeczy robi dla

Twojego dobra,Twojego dobra,

można przypuszczać, że doznajeszmożna przypuszczać, że doznajesz

przemocy ze strony tej osoby.przemocy ze strony tej osoby.

Czym jest przemoc?Czym jest przemoc?

Przemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślnePrzemoc to jednorazowe albo powtarzające się umyślne

działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobradziałanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra

osobiste osób będących członkami rodziny,osobiste osób będących członkami rodziny,

ww    szczególności narażające te osoby naszczególności narażające te osoby na

niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszająceniebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające

ich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tymich godność, nietykalność cielesną, wolność, w tym

seksualną, powodujące szkody na ich zdrowiuseksualną, powodujące szkody na ich zdrowiu

fizycznym lub psychicznym, a także wywołującefizycznym lub psychicznym, a także wywołujące

cierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętychcierpienia i krzywdy moralne u osób dotkniętych

przemocą.przemocą.

W Polsce przemoc jest przestępstwemW Polsce przemoc jest przestępstwem

ściganym przez prawościganym przez prawo

Art. 207. § 1. Kodeksu KarnegoArt. 207. § 1. Kodeksu Karnego

Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobąKto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą

najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lubnajbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub

przemijającym stosunku zależności od sprawcy alboprzemijającym stosunku zależności od sprawcy albo

nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jejnad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej

stan psychiczny lub fizyczny, podlega karzestan psychiczny lub fizyczny, podlega karze

pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

                  

Najczęstsze formy przemocy w rodzinie!Najczęstsze formy przemocy w rodzinie!

Przemoc fizyczna:Przemoc fizyczna:
bicie, popychanie, kopanie, duszenie, biciebicie, popychanie, kopanie, duszenie, bicie

przedmiotami, parzenie, policzkowanieprzedmiotami, parzenie, policzkowanie

Przemoc psychiczna:Przemoc psychiczna:
wyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie brakuwyśmiewanie, szydzenie, lżenie, okazywanie braku
szacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanieszacunku, poddawanie stałej krytyce, kontrolowanie

ii  ograniczanie kontaktu z bliskimiograniczanie kontaktu z bliskimi

Przemoc seksualna:Przemoc seksualna:
wymuszanie pożycia seksualnego, wymuszaniewymuszanie pożycia seksualnego, wymuszanie

nieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanienieakceptowanych praktyk seksualnych, wymuszanie
seksu z osobami trzecimiseksu z osobami trzecimi

Inny rodzaj zachowań:Inny rodzaj zachowań:
zmuszanie do oddawania uzyskiwanych środkówzmuszanie do oddawania uzyskiwanych środków

finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy,finansowych, uniemożliwienie podjęcia pracy,
niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych,niezaspakajanie podstawowych potrzeb materialnych,

niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania,niszczenie rzeczy osobistych, demolowanie mieszkania,
wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,wynoszenie sprzętów domowych i ich sprzedawanie,

pozostawianie bez opieki osoby, która z powodupozostawianie bez opieki osoby, która z powodu
choroby, niepełnosprawności bądź wieku nie możechoroby, niepełnosprawności bądź wieku nie może

samodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie dosamodzielnie zaspokoić swoich potrzeb, zmuszanie do
picia alkoholu, zmuszanie do zażywania środkówpicia alkoholu, zmuszanie do zażywania środków

odurzających, substancji psychotropowych lub lekówodurzających, substancji psychotropowych lub leków

Pamiętaj !Pamiętaj !
Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzeniaPrawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia
swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskichswoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś z Twoich bliskich
jest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, niejest ofiarą przemocy ze strony osoby najbliższej, nie

wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.wstydź się prosić o pomoc. Prawo stoi po twojej stronie.


