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Projekt PROTECT realizowany jest przez Międzynarodową Organizację 
ds. Migracji (IOM) oraz instytucje partnerskie. 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. 

Finansowane przez Europejski Program Praw, Równości i 
Obywatelstwa na lata 2014-2020

PRZEMOCY SEKSUALNEJ 
ORAZ PRZEMOCY 

ZE WZGLĘDU NA PŁEĆ

Informacja dotycząca

PAMIĘTAJ

Ofiara SGBV NIE jest winną przemocy! 
Na całym świecie wiele kobiet, mężczyzn, dziewcząt i chłopców 
doświadcza fizycznej przemocy, seksualnego wykorzystania lub innych 
form SGBV. Każdy może paść ofiarą SGBV. 

NIE JESTEŚ SAM/SAMA! Skorzystaj z pomocy!
Możesz uzyskać pomoc zwracając się do lekarzy, funkcjonariuszy policji i 
pracowników socjalnych. Jeśli padłeś ofiarą SGBV powiedz o tym komuś, 
komu ufasz lub skontaktuj się z jedną z organizacji wymienionych powyżej.

POMOŻ innym! 
Jeśli ktoś, kto padł ofiarą SGBV zwróci się do Ciebie o pomoc, wysłuchaj 
go i poinformuj, że nie było to jego wina oraz że może otrzymać pomoc. 
Jeśli ta osobą wyrazi zgodę, możecie razem zwrócić się do którejś z 
organizacji wymienionych powyżej.  

Przekaż innym ulotkę i link do filmu!

https://youtu.be/ai0T5qKO-pA

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


TA ULOTKA przeznaczona jest dla kogoś, kto tak jak Ty przyjechał do Polski z 
innego kraju w poszukiwaniu ochrony, bezpieczeństwa lub pracy, z chęci podjęcia 
nauki lub dołączenia do mieszkających w Polsce członków rodziny.

W Polsce KAŻDEJ osobie przysługują 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 
Cię skrzywdzi lub 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 DOMOWA to akty przemocy, do których dochodzi w domu 
lub rodzinie, między małżonkami lub partnerami, jak również między innymi 
członkami rodziny.

PRZEMOC ZE STRONY PARTNERA jest przemocą do której dochodzi 
między partnerami pozostającymi w związku intymnym (małżonkowie, 
konkubenci, chłopak / dziewczyna lub inne bliskie związki). Może mieć formę 
agresji fizycznej, przymusu seksualnego, przemocy psychicznej / emocjonalnej 
oraz zachowań kontrolujących. Ten rodzaj przemocy może również 
obejmować uniemożliwianie dostępu do dóbr materialnych, usług, środków 
finansowych oraz samorozwoju i decydowania o sobie. 

PRZEMOC EKONOMICZNA Jest formą znęcania się nad ofiarą 
poprzez kontrolę jej finansów (w tym zarobków), uniemożliwienie dostępu 
do należących do niej dóbr materialnych, podjęcia pracy, osiągnięcia 
samowystarczalności ekonomicznej i / lub uzyskania niezależności finansowej.

PRZEMOC EMOCJONALNA powoduje psychiczny lub emocjonalny ból 
lub uraz. Przykłady przemocy emocjonalnej obejmują: groźby użycia przemocy 
fizycznej lub seksualnej, zastraszanie, poniżanie, przymusową izolację, 

Przemoc seksualna oraz przemoc ze względu na płeć (ang. 
sexual and gender-based violence, w skrócie SGBV) to 
przemoc skierowana przeciwko osobie ze względu na płeć, 
tożsamość płciową lub orientację seksualna tej osoby. 
SGBV obejmuje zarówno czyny, które wyrządzają 
krzywdę ofierze i powodują cierpienia fizyczne bądź 
psychiczne jak i groźby pod jej adresem. Sprawcy 

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

Płeć biologiczna (ang. sex) określana jest przy urodzeniu 
w oparciu o zespół stwierdzonych cech biologicznych i 
anatomicznych danej osoby, natomiast płeć kulturowa 
(ang. gender) to zespół norm zachowania narzucanych 
jednostce w danym społeczeństwie (dotyczących sposóbów 
zachowania, ubierania, wyglądu, stosownych ról społecznych, 
podejmowanych obowiązków itp.), zgodnie z jej płcią biologiczną.

Tożsamość płciowa (ang. gender identity) odnosi się do głęboko odczuwanego przez 
daną osobę wewnętrznego i indywidualnego 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.

Kto należy do społeczności LGBTI?

LGBTI to termin ogólny, który ma podkreślać odmienność i różnorodność płci 
biologicznej, orientacji seksualnych i tożsamości płciowej. LGBTI stosuje 

Jakie są główne typu SGBV?

SGBV może mieć charakter fizyczny lub psychiczny, przybierając formę 
przemocy domowej i przemocy ze strony partnera, przemocy ekonomicznej, 
przemocy emocjonalnej, napaści fizycznej, wykorzystywania seksualnego i 
przestępstw z nienawiści wobec osób, które mogą określać się jako LGBTI. 

Czym jest przemoc seksualna oraz 
przemoc ze względu na płeć (SGBV)?

SGBV mogą używać siły fizycznej, przymusu, oszustwa 
lub manipulacji. Większość przypadków SGBV nie jest 
zgłaszana. 

się, choć nie wyłącznie, do osób homoseksualnych (lesbijek, gejów), osób 
biseksualnych, transpłciowych bądź  interseksualnych.



Jakie są inne formy SGBV?

Istnieje wiele innych rodzajów SGBV, w tym krzywdzące zwyczaje i praktyki  
kulturowe (np. okaleczanie kobiecych narządów płciowych, przymusowe małżeństwa 
czy małżeństwa dzieci), tak zwane zbrodnie honorowe oraz handel ludźmi.

Jakie są skutki SGBV?

SGBV może mieć konsekwencje zarówno fizyczne, jak i emocjonalne. Fizyczne to m.in.
obrażenia ciała, ból, choroby i niebezpieczne infekcje. Kobiety i dziewczęta mogą zajść 
w niepożądaną ciążę. Emocjonalne konsekwencje SGBV mogą obejmować traumę, 
koszmary senne, bezsenność, bóle głowy oraz wiele negatywnych uczuć, takich jak 
gniew, wstyd, smutek, wina, strach. Wszystkie te uczucia są w sytuacji ofiar w pełni 
zrozumiałe. Ofiara SGBV może otrzymać w Polsce poufną i profesjonalną pomoc. 
Pamiętaj - NIE JESTEŚ SAM/SAMA.

Kto może być sprawcą SGBV?

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

Gdzie może dojść do SGBV?

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

Czy do SGVB dochodzi z winy ofiary? 

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 w sytuacji, w której ofiara nie stawia oporu? 

Często zdarza się, że osoba zaatakowana nie broni się, ponieważ wpada w panikę, 
czuje się bezsilna i osaczona, niezdolna do ucieczki. Nie oznacza to jednak, że godzi się 
na przemoc.

wykluczenie społeczne, prześladowanie, napastowanie słowne, niepożądane 
uwagi, gesty, słowa lub teksty pisane o charakterze seksualnym lub stanowiące 
groźbę, a także niszczenie wartościowych dla danej osoby przedmiotów.

NAPAŚĆ FIZYCZNA – Są to wszelkie akty przemocy fizycznej, który 
nie mają charakteru seksualnego. Do przykładów należą: uderzenie, klepanie, 
dławienie/duszenie, kaleczenie, popychanie, oparzenie, postrzelenie lub 
zranienie przy użyciu dowolnej broni, atak kwasem lub inne czyny powodujące 
ból, dyskomfort lub obrażenia.

WYKORZYSTANIE SEKSUALNE to czyn o charakterze seksualnym 
(lub groźba takiego czynu), naruszający prywatność jednostki, popełniany za 
pomocą siły, przymusu lub przy wykorzystaniu stosunku podległości ofiary. 

PRZESTĘPSTWO Z NIENAWIŚCI jest przestępstwem motywowanym 
uprzedzeniami, do którego dochodzi, gdy sprawca atakuje ofiarę z powodu 
jej faktycznej lub domniemanej przynależności do określonej grupy społecznej 
(wynikającej np. z koloru skóry, religii lub tożsamości płciowej ofiary). 

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

 

Osoby 
migrujące 

mogą być znaczenie 
bardziej podatne na ten 

rodzaj przemocy ze względu 
na nieznajomość języka oraz brak 

znajomości lokalnych norm i zwyczajów. 
Pozbawienie wsparcia rodziny i przyjaciół 

zwiększa ryzyko, że staną się ofiarami SGBV. 

PAMIETAJ!

KAŻDY może paść ofiarą SGB

SGBV nigdy nie jest winą ofiary

SGBV NIGDY nie może być 
akceptowana! 

Możesz poprosić 
o POMOC



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

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

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

ADRESY POD KTÓRYMI 
ZNAJDZIESZ POMOC 

Co w sytuacji, w której doświadczyłem 
przemocy lub byłem jej świadkiem?  

Jeśli padłeś ofiarą przemocy lub byłeś jej świadkiem powinieneś skontaktować się z 
policją: 

Telefony alarmowe: 112 or 997 
 

Co jeśli potrzebuję pomocy prawnej? 

Możesz skontaktować się z:

OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR 
PRZEMOCY W RODZINIE “NIEBIESKA LINIA” 
– zapewnia pomoc kryzysową, prawną i psychologiczną.

Telefon alarmowy: 801 – 120 - 002
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa 
(22) 666-10-36, (22) 250-63-11 (FAX) 
biuro@niebieskalinia.info 

Gdzie jeszcze mogę znaleźć pomoc? 

Co w przypadku, gdy potrzebuję pomocy psychologa? 

LA STRADA POLSKA
–  zapewnia pomoc dla ofiar handlu ludźmi 
P.O. Box 5, 00 – 956 Warszawa 10,

(22) 628 99 99* (help line dostępna 
Pon. – Czw. 9 – 19, Piąt. 9 – 14; Środ.  
14 – 19 dla osób rosyjskojęzycznych) 

(22) 621 56 18 (help line 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 Warszawa
(71) 307 03 35
nomada@nomada.info.pl 
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

WARSZAWA, Wilcza 60/19, 00-679 
(22) 622 25 17 /porady.
psychologiczne@cpk.org.pl
www.facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet 

GDAŃSK, Gdyn, Kosynierów 11./2
(58) 341 79 15; 604-590-117
cpk_gdansk@cpk.org.pl 

ŁÓDŹ, Piotrkowska 115.
(42) 633-34-11 / cpk_lodz@cpk.org.pl
www.cpk.lodz.pl 

WROCŁAW, Ruska 46B, room 207
(71) 358-08-74
cpk_wroclaw@cpk.org.pl 

CENTRUM PRAW KOBIET – zapewnia pomoc psychologiczną, prawną i 
edukacyjną dla ofiar przemocy i dyskryminacji. Telefon alarmowy 600 070 717 jest 
czynny 24/7 

KAMPANIA PRZECIWKO HOMOFOBII - polska organizacja LGBT. 
Zapewnia pomoc psychologiczną i prawną 

Solec 30A (wejście od Al. 3 Maja), 00-403 Warszawa
(22) 423 64 38  /  (22) 620 83 37 (FAX)  /  info@kph.org.pl

www.hfhr.pl/en%20
www.facebook.com/hfhrpl%20
www.facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet%20%20
www.facebook.com/Centrum.Praw.Kobiet%20%20
www.cpk.lodz.pl%20%20
www.cpk.lodz.pl%20%20

