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I UMÓW SIĘ!
kontakt@sow-korytniki.pl NAPISZ!
Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn
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http://www.sow-korytniki.pl





http://www.sow-korytniki.pl

http://www.sow-korytniki.pl

soskorytniki
Zapewniamy schronienie oraz specjalistyczną bezpłatną pomoc:
- psychologiczną
- prawną
- pedagogiczną
- socjalną
Osoby pokrzywdzone mogą korzystać z konsultacji ze specjalistą w formie ambulatoryjnej
(w obecnych realiach zalecany jest najpierw kontakt telefoniczny), jak również mogą
znaleźć u Nas bezpieczne schronienie - część hostelowa jest otwarta. Pracowników
Ośrodka, jak i klientów obowiązuje przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego
celem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich osób.
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SPRAWDŹ
Czy zdarza się, że ktoś bliski:
 popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?
 poniża, krytykuje, wyśmiewa?
 wyzywa i obrzuca obelgami?
 grozi, że Cię zabije, skrzywdzi lub zabierze
dzieci?

SPRAWDŹ
TAK
TAK
TAK

NIE
NIE
NIE

TAK

NIE

 krytykuje Twoją rodzinę i znajomych, próbuje
ograniczyć Twoje kontakty z nimi?

 zabiera pieniądze lub każe Ci o nie prosić?
 niszczy Twoje rzeczy?
 zmusza Cię do robienia rzeczy, które są
poniżające i niebezpieczne?

 wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?
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Jeśli Twoja odpowiedź nawet na jedno z tych pytań brzmi „TAK”,
istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie.
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Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił
działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich
prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody.
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Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej
statutu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia
członków rodziny.
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