
Przemoc domowa 
jest 

przestępstwem... 
nie ma 
usprawiedliwienia

Doncaster

Organizacja wsparcia dla kobiet 
Women’s Aid w Doncaster 01302 326411

Doradztwo i problemy dotyczące 
bezdomności Rady Miasta Doncaster 01302 862043

Doradztwo w sprawach gwałtu i 
przemocy seksualnej 01302 360421

Wsparcie dla ofiar w Doncaster 01302 365531

Niezależni rzecznicy ds. przemocy 
domowej w Doncaster 01302 737080

Barnsley

Grupa ds. przemocy domowej w 
Barnsley (budynek Pathways Centre) 01226 249800

Wsparcie dla ofiar 01226 243761

Telefon zaufania ds. przemocy 
seksualnej i gwałtu (BSARCH) 01226 298560

Koordynator ds. przemocy 
domowej rady dystryktu 
metropolitalnego Barnsley 01226 774966

Rotherham

Usługi wsparcia Choices and Options 01709 838400

Wsparcie dla ofiar 01709 361076

Niezależne doradztwo ds. 
przemocy domowej     01709 823196

Usługi doradztwa dla kobiet w 
Rotherham 01709 835482

Organizacja dla młodzieży Youth 
Start (13-19 lat) 01709 255266

Policja hrabstwa South Yorkshire
W sytuacji zagrożenia życia lub kiedy 
popełnianiane jest przestępstwo 
zadzwoń pod 999

W celu uzyskania ogólnych informacji 
lub zgłoszenia przestępstwa, które 
zostało już popełnione 101

Sheffield

Krajowy telefon zaufania ds. przemocy 
domowej 0808 2000247

Niezależne usługi rzecznictwa ds. 
przemocy domowej (Independent 
Domestic Violence Advocacy Service) 01142 493920

Telefon zaufania miasta Sheffield ds. 
przemocy domowej (włączając wsparcie 
dla mężczyzn) sheffielddact.org.uk 0808 8082241

rodowiskowe projekty wsparcia

Usługi miasta Sheffield w zakresie 
pomocy ofiarom przemocy domowej 
(włączając wsparcie dla mężczyzn)  0114 2412749

Pozostałe organizacje oferujce wsparcie

Wsparcie dla ofiar (włączając wsparcie 
dla mężczyzn będących ofiarami 
przemocy domowej)  0114 2758411

Centrum doradcze ds. gwałtu oraz 
przemocy seksualnej 0114 2618990

Usługi miasta Sheffield oferujące 
doradztwo i terapie dla kobiet 0114 2752157

Broken Rainbow – telefon zaufania ds. 
przemocy domowej dla lesbijek, gejów, 
osób biseksualnych oraz transpłciowych 0300 9995428

Centrum Młodych Ludzi organizacji 
NSPCC        0114 2289200

Usługi opieki społecznej (całodobowe)   0114 2734855



• Zasięgnij profesjonalnej porady i wsparcia w lokalnych 
organizacjach i telefonach zaufania zajmujacych się 
przemocą domową.

• Zastanów się nad tym, w jaki sposób organizacje 
mogą bezpiecznie się z Tobą kontaktować, np. numer 
telefonu do pracy lub adres zaprzyjaźnionej osoby.

• Zastanów się, gdzie możesz szybko i łatwo 
skorzystać z telefonu i z kim możesz bezpiecznie się 
skontaktować – zapamiętaj listę numerów w razie 
nagłego wypadku, np. do przyjaciół, na policję i do 
wpierających organizacji.

• Zastanów się nad sygnałem dla dzieci, rodziny, 
sąsiadów, przyjaciół lub współpracowników, który 
będzie oznaczał, że muszą zadzwonić na policję kiedy 
potrzebna będzie pomoc.

• Z wyprzedzeniem zaplanuj możeliwe drogi ucieczki. 
Jeśli to możliwe, unikaj pomieszczeń bez wyjścia 
lub takich,  w których znajduje się broń (np. kuchnia, 
łazienka).

• Postaraj się odłożyć troche pieniędzy na bilety i inne 
wydatki.

• Zgłaszaj się po pomoc medyczną z każdym 
obrażeniem i upewniaj się, że wszystko jest 
zapisane, a jeśli to możliwe, również sfotografowane. 
Dokumenty te mogą zostać później wykorzystane w 
sprawach sądowych lub wnioskach o zmianę miejsca 
zamieszkania.

• Uważaj komu ufasz mówiąc o swoich planach 
dotyczących odejścia.

• Zastanów się, czy jakaś forma zakazu/nakazu 
sądowego jest właściwą opcją – zasięgnij porady 
prawnej.

• Dorób zapasowy zestaw kluczy do domu i/lub 
samochodu i trzymaj je w bezpiecznym miejscu.

• Spakuj torbę z ubraniami, numerami telefonów, 
kluczami, pieniędzmi i trzymaj ją w bezpiecznym 
miejscu, aby móc szybko ją ze soba zabrać lub 
przechowuj ją u zaufanego przyjaciela.

• Miej przygotowane następujące rzeczy, w razie 
konieczności nagłej ucieczki: 

- Ważne dokumenty, takie jak akty urodzenia, karty 
ubezpieczenia społecznego, prawo jazdy, dokumenty 
rozwodowe, dokumenty dotyczące umowy najmu 
lokalu mieszkalnego lub kredytu mieszkaniowego, 
informacje dotyczące ubezpieczenia, dokumenty 
dotyczące szkoły, dokumenty medyczne, dokumenty 
dotyczące świadczeń socjalnych, dokumenty 
imigracyjne, dokumenty sądowe.

- Karty kredytowe, numer konta bankowego.

- Trochę pieniędzy.

- Zapasowy zestaw kluczy – do samochodu, domu, 
pracy.

- Leki i recepty – również te dla dzieci.

- Numery telefonów i adresy do rodziny, przyjaciół, 
lekarzy, prawników i organizacji środowiskowych.

- Ubrania i inne ważne przedmioty dla Ciebie i dzieci.

- Fotografie i inne przedmioty o charakterze 
sentymentalnym, np. biżuteria.

• Zabierz formę identyfikacji, ktróra pomoże innym 
ochronić Cię przed osobą, która Cię prześladuje, np. 
aktualne zdjęcie i dane samochodu sprawcy.

• Porozmawiaj z dziećmi o możliwości odejścia odejścia 
i postaraj się zabrać ze sobą wszystkie dzieci, pomimo 
tego, że długotermionwe ustalenia mogą ulec zmianie.

Np. po rozstaniu (mieszkasz we własnym domu lub po 
wyprowadzeniu się).

• Zasięgnij porady prawnej na temat kontaktów z 
dziećmi, wniosków dotyczących rezydentury, opcji 
związanych z nakazami/ zakazami sądowymi.

• Zmień numer telefonu na taki, który nie jest 
umieszczony w książce telefonicznej i monitoruj 
przychodzące połączenia telefoniczne. Zapisz w 
telefonie numery alarmowe.

• Zmień zamki i zainstaluj system zabezpieczeń, alarm 
przeciwpożarowy i system oświetlenia zewnętrznego.

• Poinformuj sąsiadów, pracodawców i szkoły o 
wszelkich nakazach/ zakazach sądowych i poproś, 
aby powiadomiono policję natychmiast, jeżeli w 
pobliżu zauważony zostanie prześladowca.

• Upewnij się, że szkoły oraz opiekunowie dzieci 
wiedzą, kto ma prawo do odbierania dzieci.

• Jeżeli jest to możliwe, zastosuj środki bezpieczeństwa 
przed, w trakcie i po kontaktach prześladowcy z 
dziećmi.

• Rozważ przeniesienie dzieci do innej szkoły, zmianę 
rutyny związanej z pracą, np. godziny, metoda 
transportu, trasa.

• Unikaj banków, sklepów i innych miejsc 
odwiedzanych w trakcie mieszkania z prześladowcą.

• Ustal hasło dla rodziny, współpracowników, 
nauczycieli lub przyjaciół, aby wiedzieli, kiedy 
zadzwonić po pomoc na policję.

• Trzymaj kopie wszystkich ważnych dokumentów 
(włączając cywilne zakazy/ nakazy sądowe) i zapisuj 
wszystkie kolejne incydenty.

JEŻELI MIESZKASZ ZE SWOIM 
PRZEŚLADOWCĄ JEŻELI ZAMIERZASZ ODEJŚĆ JEŻELI NIE MIESZKASZ ZE 

SWOIM PRZEŚLADOWCĄ


