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Projekt PROTECT ma na celu wzmocnienie mechanizmu pomocy dla 
ofiar przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć oraz ułatwienie 
dostępu do tej pomocy uchodźcom, osobom w procedurze uchodźczej i 
migrantom, zarówno dzieciom jak i dorosłym oraz osobom identyfikującym 
się jako LGBTI. 

ZAPAMIĘTAJ

Nie ponosisz winy za przemoc, która Cię spotkała! 

 Na całym świecie wiele kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców 
doświadcza przemocy fizycznej, seksualnej lub innych form SGBV. Każdy 
może paść ofiarą przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Pomoc jest dostępna!
Pomóc mogą ci lekarze, policjanci i pracownicy socjalni. Jeśli jesteś ofiarą 
przemocy, powiedz komuś, komu ufasz lub skontaktuj się z którąś z 
organizacji wymienionych powyżej.

POMÓŻ innym!
Jeśli osoba, która jest ofiarą SGBV powie ci o tym, wysłuchaj jej. Powiedz 
jej że to co się stało nie jest jej winą i że nie jest sama. Poinformuj, 
że dostępna jest pomoc i zachęć do skorzystania z niej. Jeśli ta osoba 
wyrazi zgodę, możecie wspólnie skontaktować się z którąś z organizacji 
wymienionych powyżej.

Udostępnij ulotkę i film, aby dotarły 
do większej liczby osób!
Link do filmu.

https://youtu.be/ai0T5qKO-pA

TEMAT PRZEMOCY 
SEKSUALNEJ I PRZEMOCY 
ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Informacje na

https://eea.iom.int/PROTECT-project
https://eea.iom.int/PROTECT-project


CZYM JEST PRZEMOC SEKSUALNA ORAZ PRZEMOC ZE 
WZGLĘDU NA PŁEĆ (SGBV)?

TA ULOTKA jest adresowana do kogoś, kto tak jak Ty przyjechał do Polski 
z innego kraju poszukując ochrony i bezpieczeństwa, z chęci kształcenia się lub 
dołączenia do członków rodziny.

W Polsce KAŻDE dziecko ma równe prawa, bez względu na wiek, tożsamość 
płciową, orientację seksualną, język, religię oraz kraj pochodzenia.

Masz PRAWO cieszyć się życiem wolnym od jakiejkolwiek formy przemocy. Jeśli 
ktoś – ktokolwiek – skrzywdzi Cię, będzie groził Tobie lub komuś kogo znasz, 
pamiętaj, że masz prawo otrzymać pomoc i ochronę.

Nie jesteś sam. Skorzystaj z POMOCY

SEXUAL AND GENDER-BASED 
VIOLENCE (SGBV)

PRZEMOC SEKSUALNA obejmuje gwałt/
usiłowanie gwałtu, wykorzystywanie seksualne, 
molestowanie i nękanie seksualne. Może ono 
przybierać formy takie jak: niechciane dotykanie ciała, 
niepożądane komentarze z podtekstem seksualnym, 
zmuszanie do odbycia stosunku seksualnego, zmuszanie do 
bycia świadkiem stosunku seksualnego, zmuszenie do rozebrania 
się, okaleczanie intymnych części ciała. Przemoc seksualna nie 
sprowadza się wyłącznie do stosunku seksualnego. Chodzi w niej 

przede wszystkim o przemoc, wykorzystanie i nadużyciee 
władzy oraz o kontrolę nad ofiarą.

PRZEMOC DOMOWA dotyczy aktów przemocy, do których 
dochodzi pomiędzy małżonkami lub partnerami, a także wśród 
innych członków rodziny.  Może ona przybierać wiele form takich jak: 
fizyczne ataki i pobicia, groźby i zastraszanie, znęcanie się, zniewagi 
i nękanie, izolacja od świata, kontrola ekonomiczna oraz przemoc 
seksualna. Przemoc domowa często wiąże się z praktykowanymi 
wzorcami przemocowych zachowań, które mają na celu upokorzenie 
drugiej osoby i poddanie jej pełniej kontroli.

INNE PRZYKŁADY SGBV to: groźby, zniewagi, pobicia, 
znęcanie się emocjonalne, zmuszanie do małżeństwa, posiadania 

Przemoc seksualna oraz przemoc ze względu na płeć (ang. 
sexual and gender-based violence, w skrócie SGBV) to każdy 
czyn popełniany bez zgody jednostki, z wykorzystaniem siły 
fizycznej, stosunku zależności, przymusu, podstępu bądź 
manipulacji i stereotypów płciowych, który wyrządzając 
krzywdę, powoduje cierpienia fizyczne bądź psychiczne 
ofiary, narażając ją na szkody emocjonalne lub materialne. 
Większość przypadków SGBV nie zostaje zgłoszona.

Jakie są rodzaje SGBV? 

Istnieje wiele form SGBV. Przemoc seksualna i domowa 
(które niekiedy się pokrywają), należą do najczęściej 
występujących.

Płeć biologiczna (ang. sex) określa zespół cech biologicznych danej osoby stwierdzo-
nych po jej urodzeniu, natomiast płeć kulturowa (ang. gender) to społeczne przeko-
nania dotyczące tego jak ludzie powinni się zachowywać (jak powinni się ubierać, 
zachowywać, jakie powinny być ich role społeczne, codzienne obowiązki itp.) zgodnie 
z ich płcią biologiczną.

Czym jest zgoda na kontakt seksualny?

Zgoda na kontakt seksualny dotyczy wszelkich form czynności seksualnych. Kontakt 
seksualny do którego dochodzi bez Twojej zgody zawsze jest przemocą seksualną. 
Świadomie udzielona zgoda ma charakter dobrowolny. Nikt nie może cię do niej 
zmusić i nikt nie może jej udzielić w Twoim imieniu. Zgoda udzielona przez kogoś, 
kto znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków jest nieważna. Dotyczyć to 
też może sytuacji osób, które z powodu niepełnosprawności fizycznej lub intelektu-
alnej mogą mieć problem z podjęciem świadomej decyzji. Pamiętaj: zawsze możesz 
zmienić zdanie!

dziecka lub aborcji, nękanie (spojrzeniami, słowami, czynami), krzywdzące jednostkę 
zwyczaje (np. okaleczanie narządów płciowych kobiet, małżeństwa dzieci), tak 
zwane zbrodnie honorowe, przestępstwa z nienawiści wobec osób identyfikujących 
się jako lesbijki, geje, osoby biseksualne, transpłciowe i / lub interseksualne (LGBTI), 
oraz wywóz do innego kraju w zamian za pieniądze, seks lub pracę.identifying as 
lesbian, gay, bisexual, transgender and/or intersex (LGBTI); and being transportedto 
another country in exchange for money, sexual acts or labour.  

Jaka jest różnica pomiędzy płcią biologiczną, płcią 
kulturową a tożsamością płciową?



Jakie są skutki SGBV?

SGBV może mieć konsekwencje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Skutki fizyczne 
to m.in obrażenia ciała, ból, infekcje. Kobiety i dziewczęta mogą zajść w niepożądaną 
ciążę. Emocjonalne konsekwencje SGBV to trauma, koszmary senne, bezsenność, 
bóle głowy i wiele emocji, takich jak gniew, wstyd, smutek, wina, strach. Wszystkie 
one są zrozumiałe. W Polsce dostępna jest profesjonalna i poufna pomoc dla ofiar. 
NIE JESTEŚ SAM/SAMA.

Gdzie może dojść do SGBV?

SGBV może zdarzyć się GDZIEKOLWIEK: w kraju pochodzenia, w trakcie 
podróży do innego kraju oraz w kraju docelowym. Może dojść do niej zarówno w 
prywatnych domach jak i miejscach publicznych, takich jak szkoła, praca, a także 
ośrodki recepcyjne.

Czy jeśli padnę ofiarą SGVB to będzie to moja wina? 

Do SGBV NIGDY nie dochodzi z winy ofiary! SGBV sprzyjają stereotypy płciowe oraz 
wykorzystanie przeciwko ofiarom władzy i siły. Jedyną osobą, którą ponosi winę jest 
sprawca.

Co jeśli się nie broniłem/broniłam? 

Często zdarza się, że napadnięci nie bronimy się. Możesz wpaść w panikę, czuć 
się bezsilny/bezsilna, osaczony/osaczona. Nie oznacza to jednak, że godzisz się na 
przemoc.

Kto może paść ofiarą SGBV?

KAŻDY może paść ofiarą SGBV. I nigdy nie jest to winą ofiary! Zarówno kobiety jak 
i mężczyźni, dziewczęta i chłopcy, dorośli i dzieci oraz osoby identyfikujące się jako 
LGBTI mogą stać się ofiarami SGBV. 

PAMIĘTAJ

KAŻDY może stać się ofiarą SGBV

SGBV NIGDY nie jest winą ofiary

SGBV NIGDY nie może być akceptowana! 

Możesz poprosić o POMOC

Kto należy do społeczności LGBTI?

LGBTI to termin ogólny, który ma podkreślać odmienność płci biologicznej, 
orientacji seksualnych i tożsamości płciowej.  LGBTI stosuje się, ale nie wyłącznie, do 
osób homoseksualnych (lesbijek, gejów), osób biseksualnych, transpłciowych oraz 
interseksualnych.

Kto może być sprawcą SGBV?

Sprawcą SGBV może być KAŻDY. Zarówno nieznajomy jak i ktoś, kogo znasz, na 
przykład członek rodziny, przyjaciel lub partner.

Tożsamość płciowa osoby odnosi się do głęboko odczuwanego wewnętrznego i indy-
widualnego doświadczenia własnej płciowości. To doświadczenie może być zgodne lub 
nie z płcią biologiczną. Dotyczy ono stosunku do własnego ciała (w tym, o ile osoba 
tak zdecyduje, modyfikacji zewnętrznego wyglądu lub poszczególnych funkcji ciała za 
pomocą środków medycznych, chirurgicznych lub innych) oraz innych zewnętrznych 
oznak płci, w tym stroju, sposobu mówienia i zachowania.



ADRESY POD KTÓRYMI ZNAJ-
DZIESZ POMOC

Co mogę zrobić jako ofiara lub świadek SGBV?

 

Jeśli jesteś ofiarą, świadkiem lub podejrzewasz, że mogło dojść do przestępstwa 
SGBV, możesz powiedzieć o tym członkowi rodziny, krewnemu lub innej osobie 
dorosłej, której ufasz.
Są też inne osoby, które mogą ci pomóc w sposób poufny, takie jak nauczyciele, 
pracownicy socjalni, policjanci i lekarze.
O pomoc możesz poprosić również organizacje wspierające migrantów i 
uchodźców.
Przemoc seksualna i przemoc ze względu na płeć to przestępstwo. Jeśli jesteś ofiarą 
lub świadkiem którejkolwiek z jej form, skontaktuj się z policją.

Telefon alarmowy: 112 lub 997

KAMPANIA PRZECIWKO 
HOMOFOBII- polska organizacja 
praw LGBT. Zapewnia pomoc 
psychologiczną i prawną osobom LGBT.
Solec 30A (wejście od Al. 3 Maja)
00-403 Warszawa
(22) 423 64 38 / (22) 620 83 37 (FAX)
info@kph.org.pl

  

LA STRADA POLSKA- zapewnia 
pomoc ofiarom handlu ludźmi
P.O. Box  5
00 - 956 Warszawa 10
(22) 628 99 99 * (linia pomocy 
dostępna od Pon - Czw 9 - 19, 
Pią 9 - 14, Wen 14 - 19 dla osób 
rosyjskojęzycznych)
(22) 621 56 18 (linia pomocy dla 
osób posługujących się językiem 
wietnamskim)
(22) 622 19 85 (FAX)
strada@strada.org.pl

PRZEDSTAWICIELSTWO 
UNHCR W POLSCE
 Przemysłowa 30  00-450 Warszawa
(22) 628 6930 / polwa@unhcr.org

CENTRUM WSPARCIA 
IMIGRANTÓW I IMIGRANTEK
Gdyńskich Kosynierów 11/1
80-866 Gdańsk / centrum@cwii.org.pl

STOWARZYSZENIE NOMADA
Paulińska 4/8  50-247 Wrocław
(71) 307 03 35 / nomada@nomada.
info.pl
Doradztwo: counselling@nomada.info.pl

FUNDACJA „OCALENIE”

Krucza 6 / 14a 00-537 Warszawa
(22) 828 04 50
(22) 828 50 54 (FAX)
biuro@ocalenie.org.pl

Co jeśli potrzebuję pomocy prawnej i psychologicznej? 

Gdzie jeszcze mogę znaleźć pomoc?

Skontaktuj się 

FUNDACJA DAJEMY DZIECIOM SIŁĘ  
- działa na rzecz ochrony dzieci przed nadużyciami i 
minimalizacji skutków nadużyć.

Mazowiecka 12/25   00-048 Warsaw 116 111
(22) 616 02 68   /   (22) 616 03 14
https://fdds.pl/empowering-children-foundation/  

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE “NIEBIESKA LINIA”
 – zapewnia pomoc kryzysowa, prawna i psychologiczną 
Telefon alarmowy: 800 – 120 - 002
Al. Jerozolimskie 155   02-326 Warszawa 
(22) 666-10-36   /   (22) 250-63-11 (FAX)   /   biuro@niebieskalinia.info

HELSIŃSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA 
- zapewnia pomoc osobom ubiegającym się o azyl, uchodźcom i ofiarom przemocy.
Zgoda 11
00-018 Warszawa Polska
(22) 556 44 40   /   (22) 556 44 50 (FAX)
hfhr@hfhr.pl   /   https://www.hfhr.pl/en   /   https://www.facebook.com/hfhrpl

STOWARZYSZENIE INTERWENCJI PRAWNEJ (SIP)
Siedmiogrodzka 5/51   01-204 Warszawa
(22) 621 51 65   /   interwencja@interwencjaprawna.pl

CENTRUM POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ
Krowoderska 11/7   31-141 Kraków
(12) 633 72 23  /   (12) 423 32 77 (FAX)   /   biuro@pomocprawna.org

Możesz również skontaktować się z organizacjami z poniższej listy:

fdds.pl/empowering-children-foundation%20
fdds.pl/empowering-children-foundation%20
www.facebook.com/hfhrpl%20

