
 
 

  

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czym jest przemoc domowa lub 
wykorzystywanie? 
Oba terminy odnoszą się do 
wykorzystywania fizycznego, 
seksualnego lub emocjonalnego oraz do 
przemocy lub znęcania się które mogą 
mieć miejsce w rodzinie. Akt może być 
dokonany przez mężczyznę na kobiecie, 
przez kobietę na mężczyźnie oraz w 
związkach tej samej płci. Skutki 
przemocy w rodzinie lub 
wykorzystywania dotykają całe rodziny. 
Ma to również wpływ na dzieci, które 
mogły widzieć, słyszeć lub brać udział w 
przemocy domowej.  
 

Dla kogo jest ta usługa? 
Dla każdego kto ma 16 lat lub więcej, 
doświadczył przemocy domowej i 
istnieje ryzyko przemocy ze strony 
partnera, lub byłego partnera. Z naszej 
usługi mogą również skorzystać 
członkowie rodziny.  
 

Kto będzie wiedział, że skorzystałem 
z waszej usługi? 
Pomoc jest poufna. Jednak możemy 
podzielić się informacją z innymi 
organizacjami, aby zrobić co w naszej 
mocy w celu zapewnienia 
bezpieczeństwa Tobie i Twoim 
dzieciom. Zanim to zrobimy, poprosimy 
o Twoją zgodę. 
Czego mogę oczekiwać od serwisu? 
Członkowie naszej załog (Independent 
Domestic Violence Advocates or IDVA) 
będą Cię wspierać. Ocenią w jakim 
niebezpieczeństwie się znajdujesz oraz 
omówią szeroki wachlarz  możliwości 
oraz opracują razem z Tobą Plan 
Bezpieczeństwa. Pomożemy odzyskać 
Ci kontrolę nad Twoim życiem. 

 

Skąd mam wiedzieć że jestem poważnie 
zagrożony przemocą? 
Aby to sprawdzić, zadamy Ci pytania z 
‘kwestionariusza wysokiego ryzyka przemocy’. 
To nam pomoże we wspólnym opracowaniu 
długoterminowego planu. 
 
Kto jeszcze może pomóc? 
Schronisko dla kobiet (Women’s Aid & Refuges), 
policja, lekarz pierwszego kontaktu, Health 
Visitor, pracownik centrum dziecięcego, 
pracownik opieki społecznej, kurator, pracownik 
stowarzyszenia mieszkaniowego lub 
pracodawca. Wszyscy mogą zrobić swoją część 
aby zapewnić Ci bezpieczeństwo. 
Dodatkowe informacje znajdziesz na poniższych 
stronach internetowych:  
www.womensaid.org.uk 
www.cheshirewestandchester.gov.uk/domestica
buse 
 
Twoja sytuacja może zostać omówiona na 
spotkaniu MARAC (Multi Agency Risk 
Assessment Conference). To poufne spotkanie 
na którym różne agencje współpracują , aby 
upewnić się, że zrobiły wszystko co w ich mocy, 
aby zapewnić Ci bezpieczeństwo 
 
Co jeżeli będę musiał/musiała stawić się 
przed sądem aby złożyć zeznania? 
Upewnimy się, że otrzymasz niezbędne 
wsparcie z organizacji Witness Services oraz  
IDVA. Ich przedstawiciele mogą towarzyszyć Ci 
w sądzie.  
 
Jak długo będę otrzymywać wsparcie od 
DAFSU? 
Zazwyczaj jest to 3 miesiące. Jeżeli uważasz, że 
potrzebujesz długoterminowego wsparcia, 
upewnimy się, że jesteś bezpieczniejsza(y)  i 
pomożemy Ci skontaktować się z innymi 
organizacjami które udzielą wsparcia.  

A co z pomocą dla moich dzieci? 
Nasz współpracownik pomoże Ci 
skontaktować się ze specialistycznymi 
organizacjami zajmującymi się dziećmi. 
  
Przydatne kontakty dla dzieci:  
NSPCC ; 0808 800 5000 
Childline: 08001111 
Social Care Children’s Service (opieka 
socjalna): 0300 123 7047 
(po godzinach: 01244 977277) 
Parentline: 0800 800 2222 
 
www.thehideout.org.uk 
http://www.childline.org.uk 
http://familylives.org.uk 
 
Jak mogę się z wami skontaktować? 
Możesz do nas zadzwonić. Rozmowa 
będzie poufna. Możesz również zostać 
skierowany(a) przez inne instytucje. 
Numer widnieje na przodzie tej ulotki. 
 
Co mogę zrobić teraz aby być 
bezpieczną(ym)? 
Jeżeli grożono Ci lub zostałaś(eś) 
ranna(y), dzwoń na policję.  
 
Zastanów się, gdzie możesz się schronić 
by uniknąć niebezpieczeństwa. Może u 
rodziny, znajomych lub w schronisku?  
  
Porozmawiaj z kimś zaufanym, aby 
wiedział, co się dzieje oraz zadzwoń pod 
jeden z numerów z tej ulotki aby uzyskać 
pomoc oraz poradę. 
 
Powiedz dzieciom aby, nigdy nie 
angażowały się w sytuację oraz wyjaśnij, 
gdzie mają dzwonić po pomoc. 

 

http://www.womensaid.org.uk/
http://www.cheshirewestandchester.gov.uk/domesticabuse
http://www.cheshirewestandchester.gov.uk/domesticabuse
http://www.thehideout.org.uk/
http://www.childline.org.uk/
http://familylives.org.uk/


 

 

 

 

Założenia IDVA 
W toku naszej pracy przestrzegamy 
następujących zasad: 
 
Zasada 1:  BEZPIECZEŃSTWO 
Bezpieczeństwo Twoje, Twoich dzieci oraz 
każdego, kto jest zaangażowany w sprawę, jest 
zawsze najwyższym priorytetem. 
 
Zasada 2:  RYZYKO 
Głównym celem projektu IDVA jest dostarczenie 
najlepszej usługi osobom z kręgu wysokiego 
ryzyka  
 
Zasada 3:  RÓŻNORODNOŚĆ 
Wspieramy równy dostęp do serwisu. Każdy kto 
potrzebuje skorzystać z usługi może oczekiwać 
takiej samej jakości. 
  
Zasada 4:  DYNAMIKA PRZEMOCY 
DOMOWEJ  
Identyfikujemy taktyki oraz zachowania 
wykorzystywane przez oprawców do 
kontrolowania ich partnerów oraz 
współpracujemy z Tobą, aby pomóc Ci je 
przezwyciężyć. 
 
Zasada 5:  NIEZALEŻNOŚĆ 
Udzielamy niezależnej porady oraz wsparcia. 
Twoje potrzeby oraz samopoczucie są dla nas 
bardzo ważne. Pomagamy innym organizacjom 
zrozumieć Twoją sytuację oraz zmienić ją na 
lepszą. 
 
Zasada 6:  UPEWNIANIE PARTNERÓW 
Posiadamy system, dzięki któremu zapewniamy, 
że świadczymy usługi najwyższej jakości.  
 
Zasada 7:  KOORDYNACJA 
Staramy upewnić się, że osoby, które Cię 
wspierają, współpracują ze sobą, aby zapewnić 
Ci bezpieczeństwo. 
 
Zasada 8:  SZACUNEK 
Upewnimy się, że każdy traktowany jest z 
szacunkiem. 

Przydatne numery: 

Domestic Abuse Family Safety Unit (oddział 

przemocy w rodzinie): 

01606 351375 

 
Refuges & Outreach (pomoc dla uchodźców):  
WHAG: 0151 356 4686 
CWA: 01270 250390 
 
Safeguarding Adult Advice and Contact 
Team: 
0300 123 8123 

(po godzinach 01244 977277) 
 
Wsparcie dla gejów i lesbijek: 0300 999 5428 

 

Men’s Advice line (infolinia dla mężczyzn):  

0808 801 0327  

 

NCDV:(Help with injunctions etc) 

0800 970 2070 

 

Shelter (schronisko): 0808 800 4444 

 

Housing (oddział dla bezdomnych, darmowa 

infolinia): 0300 123 2442 

 

Policja: (24 na dobę)101  

 

Victim Support (wsparcie dla ofiar 

przestępstw): 

0300 303 1979 

 

‘Honour’ based Violence:  

(Karma Nirvana) 0800 5999 247 

Forced Marriage Unit 020 7008 0151 

                                                 POLISH 

WEST CHESHIRE DOMESTIC 

ABUSE FAMILY SAFETY UNIT 

Kto może korzystać z pomocy dla 
ofiar przemocy domowej, na czym ona 

polega i jak się skontaktować.  
 

Czym jest przemoc domowa? 
 

    Czy Twój partner/partnerka lub 
    członek rodziny: 

 

     Zwyzywał(a) Cię lub sprawił(a), że  
     źle myślałaś(eś) o sobie? 
 

     Zastraszał(a) Ciebie lub 
     Twoje dzieci? 
 

     Zachowywał(a) się agresywnie w 
     stosunku do Ciebie?  
 
     Zabronił(a) Ci widywać się z 
     przyjaciółmi lub rodziną? 
 
     Zostawia Cię bez pieniędzy?  
 
    Czy myślisz że mogłabyś/mógłbyś  
    być poważnie zraniona(y)?  

        Zadzwoń: 01606 351375 

Darmowa całodobowa Narodowa 

Infolinia dla Kobiet : 

0808 2000 247 

W nagłych wypadkach 999 


