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Czy zdarzy³o Ci siê kiedyœ, ¿e znalaz³eœ siê w sytuacji zagro¿enia,
ba³eœ siê wtedy, nie wiedzia³eœ, jak postêpowaæ, jak sobie poradziæ?
Z jakimi aktami przemocy lub zagro¿eniami mia³eœ do czynienia -
fizycznymi czy psychicznymi?
Czy zosta³eœ brutalnie pobity, okradziony? Czy zgwa³cono Ciê?

A mo¿e by³eœ œwiadkiem takiego zajœcia?
Mo¿e dotyczy³o ono Twoich bliskich lub znajomych?
A jeœli by³eœ sprawc¹ tego typu czynów - czy wiedzia³eœ, jak to siê
mo¿e skoñczyæ dla Ciebie i innych?
Byæ mo¿e nie zdajesz sobie sprawy, ¿e to, co czyni³eœ jest karalne 
i mog³eœ ponieœæ konsekwencje.
Czy nie s¹ Ci znajome sytuacje opisane poni¿ej?

Oto ofiara ...
Dwaj osiemnastolatkowie - ogólnie lubiani, aprobowani, bez prob-

lemów. Maj¹ powodzenie u dziewczyn, zaczynaj¹ siê z nimi umawiaæ,
chodziæ do klubów. Fajna zabawa, aby j¹ "podkrêciæ" racz¹ siê ecstasy.
Hormony szalej¹. Przezorny kolega zaopatrzy³ siê w "pigu³ki mi³oœci", jeden
zagaduje dziewczynê, drugi "wzbogaca" colê ofiary. Dziewczyna "odp³ywa".
Razem id¹ do parku, dochodzi do gwa³tu. Po fakcie "namierza" ich wie-
czorny patrol policji. Przed ch³opcami 3 lata na przemyœlenie tego, co zro-
bili i koszmar wiêziennej celi. Dziewczyna ma tylko dziewiêæ miesiêcy
oczekiwania ... potem bêdzie mam¹.

On te¿ jest ofiar¹ ...
Gimnazjalista - od kolegów nie wyró¿nia siê niczym prócz tego, ¿e

pochodzi z biednej rodziny; mo¿e dlatego trzyma siê trochê z boku. Dobrze
siê uczy, biæ siê nie potrafi i nikomu nie wchodzi w drogê - klasowa "czarna
owca" z etykietk¹ nieudacznika. Silniejsi ch³opcy z bogatszych domów nie
przepuszcz¹ okazji, aby mu dokuczyæ - taka zabawa klasowej "elity".
Rozpoczê³o siê od drwin, skoñczy³o na przemocy fizycznej. Kiedy upad³,
zaczêli go kopaæ. Efekt - pêkniêta œledziona, œmieræ po 7 godzinach...
Ch³opcy "z dobrych rodzin" najbli¿sze lata spêdz¹ w zak³adzie popraw-
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czym, a potem karnym, zamkniêtym. Kiedy wyjd¹ na wolnoœæ, bêd¹ mieli po
40 lat - bez domu, wykszta³cenia i w³asnej rodziny.

Kolejna ofiara ...
Czterech czternastolatków zna³o siê "od piaskownicy". Pochodzili ze

œrednio sytuowanych rodzin, w szkole nie sz³o im najlepiej. Zawsze trzymali
siê razem i najwa¿niejsze by³o to, ¿e mogli na siebie liczyæ. Na przerwach
kr¹¿yli w pobli¿u bufetu - zawsze przecie¿ mo¿na tam spotkaæ jak¹œ ofiarê
i oskubaæ j¹ z kasy. Jak nie dawa³a po dobroci, odda³a pod przymusem, 
a jak i to nie skutkowa³o -  zostawa³y "baty". Po szkole te¿ siê dawa³o co
nieco skroiæ: czasami "zrobi³o siê" jak¹œ piwniczkê, czasem altanê, a jak
przycisnê³o - to i samochód. Teraz ch³opaki s¹ w oœrodku szkolno-
wychowaczym i nikogo ju¿ nie obrobi¹. Swojego kolegi z klasy równie¿. On
najczêœciej mia³ pecha: codziennie zabierali mu kasê. Niedu¿o, zawsze "coœ
ko³o 2 zeta", ale to by³y jedyne pieni¹dze, jakie mia³. Na jedzenie, od rana
do wieczora ...

To te¿ ofiara ...
Dwie siedemnastolatki z dobrych domów, ³adne, zadbane i lubiane

przez wszystkich. Od razu przypad³y sobie do gustu - razem siedzia³y 
w ³awce, razem siê uczy³y i razem chodzi³y na imprezy. Ich przyjaŸñ zosta³a
wystawiona na próbê, kiedy jedna pozna³a starszego ch³opaka. Nic ju¿ nie
by³o takie, jak przedtem, ale nadal siê lubi³y i wspólnie spêdza³y czas.
Wszystko siê skoñczy³o, kiedy do klasy przysz³a nowa kole¿anka i zaprzy-
jaŸni³a z t¹, która mia³a ch³opaka. Ta druga poczu³a siê odrzucona - nie
tylko nie mia³a sympatii, ale straci³a przyjació³kê. Nie to jednak by³o naj-
gorsze - dawna przyjació³ka tak ni¹ gardzi³a, i¿ codziennie z now¹
kole¿ank¹ urz¹dza³y sobie z niej drwiny. Z czasem wszyscy w klasie
przestali j¹ szanowaæ, a zaczêli poni¿aæ i szykanowaæ. Tortury psychiczne,
jakich co dzieñ doœwiadcza³a, by³y gorsze od wszelkich fizycznych. W efek-
cie jej oceny pogorszy³y siê na tyle, ¿e nie zda³a do kolejnej klasy. Prawda
w koñcu wysz³a na jaw, co uchroni³o j¹ przed gniewem rodziców. W nowej
szkole pozna³a now¹ kole¿ankê i ch³opaka. Znów by³a szczêœliwa, 
a jeszcze tak niedawno chcia³a siê zabiæ ...

Ty nie b¹dŸ ofiar¹ ... nigdy ... nigdy wiêcej!!!
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Jeœli doœwiadczy³eœ(-aœ) lub doœwiadczasz takich samych b¹dŸ
podobnych sytuacji, czujesz, ¿e ktoœ Ciê krzywdzi - zarówno fizycznie
jak i psychicznie, jeœli boisz siê w szkole, w domu, na ulicy, a tak¿e 
w ka¿dym innym miejscu i jeœli chcesz nauczyæ siê unikaæ zdarzeñ
takich jak pobicia, kradzie¿e, gwa³ty itp., zapoznaj siê z t¹ broszur¹.

JAK UNIKAÆ ZAGRO¯EÑ

Nasze bezpieczeñstwo zale¿y od wspólnej postawy w przeciwdzia³aniu

zagro¿eniom. Konieczna jest nauka nowych postaw i sposobówpostêpowa-

nia, które pozwol¹ skutecznie radziæ sobie z zagro¿eniami i ich unikaæ.

Nauka taka powinna odbywaæ siê ju¿ na wczesnym etapie rozwoju,

poniewa¿ fala zachowañ antyspo³ecznych obejmuje coraz m³odsze pokole-

nie. Ludzie bardzo m³odzi, nawet dzieci, czêsto staj¹ siê ofiarami bandyc-

kich rozbojów i wymuszeñ. Dzieje siê tak dlatego, ¿e sprawca - najczêœciej

dzia³aj¹cy z zaskoczenia - typuj¹c potencjaln¹ ofiarê wybiera tê, która jego

zdaniem bêdzie stawia³a najmniejszy opór. Kluczem do zapobiegania sytu-

acjom niebezpiecznym jest zachowanie dostatecznej ostro¿noœci; stanowi

to pierwsz¹ liniê obrony, dziêki której mo¿na unikn¹æ zdecydowanej wiêk-

szoœci zagro¿eñ.

Aby skutecznie przeciwdzia³aæ trzeba obaliæ mity.

MIT PIERWSZY
Jestem bezpieczny w t³umie.

B³êdem jest przeœwiadczenie o braku zagro¿eñ w miejscu, w którym siê
znajdujemy, bo przecie¿ - myœlimy - co mo¿e nam siê staæ w œrodku dnia,
na g³ównej ulicy miasta albo w autobusie pe³nym pasa¿erów? Statystyki
przestêpstw dowodz¹, ¿e nie ma bardziej mylnego przeœwiadczenia.
Nigdy nie zak³adaj, ¿e w bia³y dzieñ, w t³umie nic nie mo¿e Ci siê staæ!

MIT DRUGI
Zawsze ktoœ mi pomo¿e.

Czasami ludzie z ró¿nych powodów wykazuj¹ du¿¹ obojêtnoœæ. W œrod-
ku dnia, w t³umie i na oczach obecnych tam œwiadków dochodzi do wielu
przestêpstw!

Nie b¹dŸ pewny tego, ¿e ktoœ Ci pomo¿e!
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MIT TRZECI
U¿ywki pomagaj¹ w dobrej zabawie.

Alkohol i inne substancje ograniczaj¹ Twoj¹ œwiadomoœæ, otêpiaj¹
zmys³y i wyd³u¿aj¹ czas reakcji na niespodziewane wydarzenia. Na
ka¿dego inaczej dzia³aj¹ te same iloœci tej samej u¿ywki. Najlepiej
podarowaæ sobie zabawê na "dopalaczach".
Nigdy nie wiadomo, kto na to w³aœnie liczy!

Jesteœ w b³êdzie myœl¹c, ¿e ma³a iloœæ u¿ywki nie ma znaczenia!

MIT CZWARTY
Nie grozi mi uzale¿nienie.

Nie ma czegoœ takiego jak bezpieczna dawka narkotyków. Ka¿da
zabawa z narkotykami ma wp³yw na stan Twojego zdrowia fizycznego i psy-
chicznego. Ka¿de os³abienie twojej ogólnej kondycji daje ci mniejsze
szanse w zetkniêciu z zagro¿eniami.

Ponadto pamiêtaj, i¿ œrodowiska alkoholowe i narkotykowe to zawsze
œrodowiska niebezpieczne!
Sam siebie oszukujesz twierdz¹c, ¿e siêgaj¹c po alkohol i narkotyki

nie dasz siê wci¹gn¹æ! 

Kiedy obaliliœmy ju¿ kilka najbardziej znanych mitów, warto skon-
centrowaæ siê na Twoim postêpowaniu. Jak ju¿ wiesz, wiele zale¿y od
Twojej ostro¿noœci. Powinieneœ zastanowiæ siê nad tym, co do tej pory
w tej kwestii robi³eœ. Pewne nawyki nale¿a³oby usun¹æ, niektóre
wzmocniæ oraz nauczyæ siê kilku nowych. Najpierw musisz zdaæ sobie
sprawê z tego, czym jest wspomniana ostro¿noœæ - nie chodzi bowiem
o ostro¿ne poruszanie, czy ostro¿noœæ wobec ludzi - to przede wszyst-
kim œwiadomoœæ, co wp³ywa na Twoje bezpieczeñstwo. 
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MUSISZ PAMIÊTAÆ, ¯E:

- Napastnik, z³odziej, czy gwa³ciciel zaatakuje w³aœnie Ciebie, jeœli zo-
baczy w Tobie ³atw¹ ofiarê. Wp³yw na tê ocenê ma kilka czynników.
Twój sposób bycia, poruszania siê, zachowanie, czujnoœæ, a tak¿e
wygl¹d zewnêtrzny.

- Napastnik bêdzie stara³ siê wybieraæ osoby s³abe fizycznie, a zw³a-
szcza psychicznie. Taki dobór ofiary gwarantuje mu wiêksz¹ szansê
powodzenia.

- Jeœli jesteœ pod wp³ywem alkoholu lub innych œrodków odurzaj¹-
cych, stanowisz idealny cel napaœci. 

- Jeœli nie zachowujesz czujnoœci, dajesz szansê przeciwnikowi na 
zaskoczenie Ciê. Choroba, przemêczenie, osobiste problemy i niepo-
wodzenia powoduj¹, ¿e odcinasz siê od otoczenia. Masz skurczon¹
postawê i wzrok skierowany w ziemiê. To znak, ¿e jesteœ ³atw¹ ofiar¹.

- Twoja czujnoœæ bêdzie przez napastnika zauwa¿ona. Osoba, która
obserwuje otoczenie, wygl¹da na pewn¹, a tym kryterium najczêœciej
kieruj¹ siê napastnicy przy wyborze ofiary. Po odebraniu takiego
przekazu z regu³y poszukaj¹ sobie innej okazji.

- "S³aboœæ budzi agresjê" i nie chodzi tu o fizyczn¹ si³ê cz³owieka, 
ale o sposób poruszania siê, mowê, gestykulacjê. Nasze zachowa-
nie, gdy mijamy grupê "twardzieli" lub zbli¿amy siê do niej, ma 
ogromny wp³yw na to, czy wywo³amy agresywne zachowania.

- "Pewnoœæ siebie budzi szacunek"; ma to istotne znaczenie ju¿ po 
rozpoczêciu konfliktu. Musi byæ jednak stosowana jednoczeœnie
rozwa¿nie i spontanicznie, zgodnie z dobrze wyæwiczonym scenariu-
szem.

7



ZASADY PRZECIWDZIA£ANIA

Niezwykle istotne jest przyswojenie sobie kilku prostych zasad
postêpowania, które pozwol¹ Ci przeciwdzia³aæ aktom napaœci lub
odpowiednio radziæ sobie w trakcie ich zaistnienia. Jeœli ju¿ stosujesz te
zasady, to dobrze. Jeœli stosujesz podobne, postaraj siê je zmodyfikowaæ.
Pamiêtaj, ¿e ¿adna zasada nie daje 100% szansy unikniêcia zagro¿eñ,
ale z pewnoœci¹ zmniejsza i to znacznie, mo¿liwoœæ ich wyst¹pienia.

ZASADA 1
Zawsze b¹dŸ ostro¿ny w swoim postêpowaniu. B¹dŸ zorientowany, co

siê wokó³ Ciebie dzieje. Dbaj o swoj¹ sprawnoœæ fizyczn¹. Sprawiaj
wra¿enie pewnego siebie i ufaj we w³asne si³y. Istotne jest, aby w kontak-
cie - zarówno wzrokowym jak i werbalnym - z napastnikiem, nie okazywaæ
strachu. Im bardziej bêdziesz wygl¹daæ na pewnego siebie, tym mniej
pewny sukcesu bêdzie napastnik.

ZASADA 2
Jeœli coœ lub ktoœ budzi nasz niepokój, powinniœmy trzymaæ siê od tego

mo¿liwie jak najdalej. Jeœli napastnik nas obserwuje, powinniœmy unikaæ
zbyt natarczywego spogl¹dania w jego kierunku - czasami bywa to powo-
dem agresji. Nie nale¿y przy tym unikaæ ca³kowicie kontaktu wzrokowego,
poniewa¿ mo¿e to zostaæ odczytane jako strach.

ZASADA 3
Unikaj przebywania i poruszania siê w miejscach odludnych i nieoœwiet-

lonych oraz tych, w których ³atwo móg³by siê schowaæ napastnik.
Jeœli istnieje bezpieczniejsza, choæ d³u¿sza droga, skorzystaj z niej. Jeœli nie
ma innej mo¿liwoœci, postaraj siê dok³adnie sprawdziæ, czy bêdzie mo¿na
bezpiecznie przejœæ. Nigdy nie wchodŸ do ¿adnych miejsc nieroztropnie,
bez zorientowania siê w sytuacji. Napastnik z pewnoœci¹ zauwa¿y Twój
sposób postêpowania szacuj¹c swoj¹ szansê. Jeœli bêdziesz wystarczaj¹co
ostro¿ny, nie uda mu siê Ciebie zaskoczyæ. Czasami to wystarczy - napast-
nik woli zaatakowaæ, kiedy ma wiêksz¹ szansê powodzenia. Naucz siê
zatem ostro¿noœci w swoim postêpowaniu.
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ZASADA 4
Unikaj pustych przystanków autobusowych. Poproœ przyjació³, aby Ciê

odprowadzili.
Nie korzystaj z ofert podwiezienia przez obcych. 
Nigdy nie próbuj ³apaæ "okazji".

ZASADA 5
Kiedy ktoœ Ciê zaczepia, nie wdawaj siê w rozmowy; czasami lepiej

udaæ, i¿ siê nie s³yszy i iœæ dalej. Kiedy zaczepki siê nasil¹, odpowiadaj
pewnie, krótko, bez wdawania siê w dyskusjê. Krótkie riposty nie powinny
mieæ negatywnego zabarwienia, aby nie podsycaæ agresji napastnika. Nie
obra¿aj napastnika. Kiedy ktoœ Ciê celowo potr¹ci, nie odwracaj siê i idŸ
dalej. Mo¿na równie¿ przeprosiæ, dla w³asnego dobra.

ZASADA 6
Przebywaj¹c w t³umie uwa¿aj na swoj¹ torebkê, portfel oraz telefon

komórkowy. Nie noœ portfela i dokumentów razem i nigdy nie wk³adaj ich do
tylnej kieszeni. Torebki nie trzymaj za pasek, lecz obejmuj¹c j¹ ca³¹ od
spodu pamiêtaj¹c przy tym, aby zawsze by³a zamkniêta. Dok³adnie zapinaj
plecaki i torby, zaœ wartoœciowe rzeczy noœ tylko w zamykanych kiesze-
niach.

ZASADA 7
Wchodz¹c do klatki schodowej, na której znajduj¹ siê podejrzani osobni-

cy, w sposób zupe³nie naturalny zrezygnuj z windy. Niech to wygl¹da tak,
jakbyœ mieszka³ nie wy¿ej ni¿ na pierwszym piêtrze. Taka reakcja bêdzie
sygna³em, ¿e dotrzesz do drzwi jako pierwszy.

ZASADA 8
Nie afiszuj siê zbytnio posiadanymi dobrami - nigdy nie wiesz, kto mo¿e

Ciê wtedy obserwowaæ. Zwykle lepiej schowaæ odtwarzacz mp3, wy³¹czyæ
telefon i ukryæ portfel. Staraj siê podczas p³acenia nie pokazywaæ zawarto-
œci portfela. Dobrym wyjœciem jest noszenie tylko drobnych sum. Sposobem
na zastraszaj¹cych Ciê "wy³udzaczy" jest posiadanie w kieszeni drobnych
na odczepne. Korzystaj z takiego rozwi¹zania w momencie, kiedy sytuacja
staje siê napiêta. Dobrze jest siê wtedy oddaliæ obserwuj¹c, czy napastnik
nie pod¹¿a za nami.
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ZASADA 9
W lokalu, autobusie siadaj raczej pod œcian¹, aby móc obserwowaæ to,

co siê dzieje w pojeŸdzie. 

ZASADA 10
W autobusie, tramwaju lub poci¹gu zawsze zajmuj miejsce z dala od

podejrzanych osób i - jeœli jest to mo¿liwe - blisko kierowcy, motorniczego,
konduktora lub s³u¿by ochrony kolei. Nie siadaj samotnie w przedzia³ach
i trzymaj siê mo¿liwie blisko innych ludzi. To czêsto jest wystarczaj¹cym
czynnikiem odstraszaj¹cym potencjalnego napastnika. Napastnik lub
z³odziej zawsze korzysta z okazji.

ZASADA 11
Kiedy stoisz na przystanku, czekasz na autobus lub kogoœ, czy te¿ roz-

mawiasz przez telefon komórkowy, postaraj siê tak stan¹æ, abyœ mia³
mo¿liwoœæ obserwacji otoczenia; najlepiej stan¹æ plecami do œciany, wiaty
przestankowej, muru itp. Napastnik bêdzie musia³ podejœæ do Ciebie z boku
lub z przodu. Jeœli zachowasz czujnoœæ, nie uda mu siê atak z zaskoczenia
- przewaga bêdzie po Twojej stronie.

ZASADA 12
Jeœli bawisz siê na imprezie, nigdy nie pozostawiaj swoich rzeczy bez

opieki - kradzie¿e torebek, portfeli i telefonów komórkowych zdarzaj¹ siê 
w klubach niezwykle czêsto. Z³odziej prowadzi wnikliw¹ obserwacjê wybie-
raj¹c ofiary. Zawsze i wszêdzie pilnuj swoich drinków. Przypadki dosypywa-
nia i dolewania ró¿nych specyfików do napojów s¹ coraz wiêkszym proble-
mem. Po takich substancjach nabierasz niewyobra¿alnej ochoty na seks,
tracisz samokontrolê, ³atwo jest Ciê nak³oniæ do ró¿nych rzeczy, a ponadto
- nazajutrz niczego nie pamiêtasz.
Nigdy nie przyjmuj napojów od nieznanych lub ma³o znanych Ci osób. Jeœli
idziesz na parkiet, napoje zostaw pod opiek¹ osoby znanej i zaufanej.

ZASADA 13
Jeœli jesteœ szykanowany przez kolegów lub kole¿anki z klasy, zg³oœ ten

fakt odpowiednim osobom. Jeœli dzieje siê to na przerwach, postaraj siê
unikaæ miejsc, w których oprawcy mogliby bezkarnie siê nad Tob¹ pastwiæ.
Jeœli zdarzenia te dziej¹ siê w drodze ze szko³y do domu, zawsze wracaj
inn¹ drog¹.

10



Jeœli napastnicy bêd¹ czekaæ pod domem, pójdŸ odwiedziæ znajomego
lub kogoœ z rodziny mieszkaj¹cego w pobli¿u. Mo¿esz te¿ poprosiæ kogoœ
znajomego lub wzbudzaj¹cego zaufanie o odprowadzenie do domu.

ZASADA 14
Bierz udzia³ w ró¿nego rodzaju kursach samoobrony b¹dŸ trenuj sztuki

walki. Pozwoli Ci to nabraæ pewnoœci siebie a tak¿e wyuczy wielu nawyków,
pomocnych w przypadku zagro¿enia.

POSTÊPOWANIE W PRZYPADKU ATAKU

- Je¿eli dosz³o do napaœci, nie wpadaj w panikê i nie okazuj strachu; spra-
wiaj wra¿enie pewnego siebie i uwierz we w³asne si³y.

- W trakcie obrony b¹dŸ zawsze spokojny i opanowany - tym uœpisz czuj-
noœæ napastnika skutecznie podnosz¹c szansê swojej obrony.

- Je¿eli masz szansê skutecznej ucieczki, nie staraj siê walczyæ z napast-
nikiem - w myœl powiedzenia: "lepszy ¿ywy tchórz, ni¿ martwy bohater".

- Pierwsze chwile s¹ najtrudniejsze i najwa¿niejsze, nie potêguj swoim za-
chowaniem agresji napastnika. Je¿eli z Twojej obserwacji wynika, ¿e 
jesteœ zdany wy³¹cznie na w³asne si³y.

- Staraj siê swoim spokojnym zachowaniem sprawiaæ wra¿enie, ¿e napast-
nik osi¹gnie swój cel bez stosowania brutalnych metod - tym zyskasz na
czasie.

- Zastosuj jakiœ trick, aby zyskaæ wystarczaj¹cy czas na ucieczkê - mo¿esz
na przyk³ad rzuciæ czymœ napastnikowi w twarz, u¿yæ gazu obezw³adniaj¹-
cego lub wymierzyæ mu bolesne kopniêcie w krocze.

- Odwróæ uwagê krzykiem, np. zawo³aj "Policja!" lub czyjeœ imiê sugeruj¹c
obecnoœæ kogoœ znajomego za plecami napastnika.

- Zaopatrz siê w miotacz gazu lub ¿el obezw³adniaj¹cy(nie kosztuje du¿o -
od 10 do 40 z³otych), pamiêtaj jednak, ¿e jest to przedmiot s³u¿¹cy do
obrony, wiêc stosuj go zgodnie z jego przeznaczeniem.

- Kiedy widzisz zmierzaj¹c¹ w Twoim kierunku podejrzan¹ osobê, siêgnij do
kieszeni lub torebki udaj¹c, ¿e siêgasz po gaz i mo¿esz go w ka¿dej chwili u¿yæ.
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- Podejmuj¹c decyzje pamiêtaj o jednym: Twoje ¿ycie i zdrowie jest 
najwa¿niejsze! je¿eli nie masz szans na ucieczkê lub skuteczna obronê,
nie nara¿aj ¿ycia w obronie portfela lub komórki;

- Noœ w kieszeni drobne - zmyli to z³odzieja, który przyjmie, ¿e nie masz 
portfela.

- Je¿eli ju¿ dosz³o do napaœci, natychmiast powiadom o tym policjê; up³ywa-
j¹cy czas dzia³a na korzyœæ napastnika.

- Nie zacieraj œladów, które móg³ zostawiæ napastnik, zw³aszcza odcisków 
palców lub butów. 

Jeœli jesteœ œwiadkiem lub ofiar¹ przemocy, pamiêtaj, ¿e zawsze jest
ktoœ, do kogo mo¿esz zwróciæ siê o pomoc!

Nie bój siê mówiæ!

- W szkole - pedagog i psycholog  to ludzie przyjaŸni Tobie i zawsze gotowi
do pomocy.

- Pogotowie opiekuñcze - zapewnia opiekê ca³odobow¹ dzieciom i m³odzie-
¿y znajduj¹cym siê w trudnej sytuacji ¿yciowej (mo¿na zg³aszaæ siê bez
skierowania).
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Korzystaj z wszelkich u¿ytecznych numerów telefonów alarmowych,
odpowiednich do zaistnia³ej sytuacji!

Oto kilka z nich:

ALARMOWY POLICJA STRA¯ MIEJSKA
112 997 986

NIEBIESKA LINIA
0 801 12 00 02

POGOTOWIE RATUNKOWE TELEFON ZAUFANIA AIDS
999 022 692 82 26

OGÓLNOPOLSKI POLICYJNY TELEFON ZAUFANIA
0 800 120 226 

(bezp³atny, czynny w godzinach 13.00 - 21.00)

13



S£OWNICZEK TERMINÓW:

Przemoc fizyczna - to ka¿de agresywne zachowanie (min. takie, jak: bicie
otwart¹ rêk¹ i piêœciami, kopanie, przytrzymywanie, obezw³adnianie, popy-
chanie, szarpanie, odpychanie, duszenie oraz u¿ycie broni, parzenie, pole-
wanie substancjami ¿r¹cymi i bicie przedmiotami) skierowane przeciwko
cia³u ofiary, mog¹ce prowadziæ do bólu oraz fizycznych obra¿eñ

- jest przestêpstwem!!

Przemoc psychiczna - to agresywne zachowania, które maj¹ na ogó³
charakter poni¿aj¹cy lub budz¹cy poczucie zagro¿enia i wywo³uj¹ emocjo-
nalny ból lub cierpienie. Nale¿¹ do nich min. ograniczanie snu i po¿ywienia,
zamykanie, kontrolowanie i ograniczanie kontaktów z innymi osobami,
wyœmiewanie pogl¹dów, religii, pochodzenia, wyzywanie i upokarzanie,
gro¿enie, szanta¿owanie i domaganie siê pos³uszeñstwa oraz narzucanie
w³asnych pogl¹dów, zawstydzanie, sta³a krytyka i wmawianie choroby psy-
chicznej

- jest przestêpstwem!!

Przemoc ekonomiczna - to odbieranie zarobionych pieniêdzy,
uniemo¿liwianie podjêcia pracy oraz uniemo¿liwianie dostêpu do rodzinnych
œrodków finansowych i niezaspokajanie materialnych potrzeb rodziny

- jest przestêpstwem!!
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