
 
  

 

 
 

Agencje Udzielające Wsparcie 
 
Istnieje kilka organizacji które mogą pomóc oferując 
emocjonalne i praktyczne wsparcie 
 
Bezpłatny telefon 24 Godzinny 
Przemoc w Rodzinie Infolinia 
 
Tel: 0808 802 1414 
 
Federacja Pomocy dla Kobiet 
 
Tel: 028 9024 9041 
 
Przyjaciel Cara: Infolinia dla Lesbijek 
 
Tel: 028 9032 2023 
 
Przyjaciel Cara: Infolinia dla Gejów 
 
Tel: 028 9032 3133 
 
Wsparcie dla Ofiar 
 
Tel: 028 9024 3133 
 
Stowarzyszenie Adwokatów 
(Porady Prawne) 
 
Tel: 028 9023 1614 
 
Projekt Porad dla Mężczyzn 
 
Tel: 028 9024 1929 
 
 
Sieć Działań dla Mężczyzn 
 
Tel: 0289029 7880 
 
Działalność dla osób Niepełnosprawnych 
 
Tel: 028 9029 7880 
 
Rada d/s Mniejszości Etnicznych w Północnej Irlandii 
 
Tel: 028 9023 8645 
 
WIEK Północna Irlandia 
 
Tel: 0808 808 7575 

Agencje Udzielające Wsparcia 
(Ciąg dalszy) 
 
Centrum Porad dla Rodziców 
 
Tel: 0808 8010 722 
 
Samarytanie 
 
Tel: 08457 90 90 90 
 
Centrum Porad dla Bezdomnych 
 
Tel: 0344 892 0900 
Tel Po Godz.  
Tel: 028 9504 9999 
 
The Rowan 
 
Tel: 0800 3894424 
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Przemoc w Rodzinie  
Przemoc w rodzinie może być określona jako znieważające 
zachowanie partnera z którym jest się w związku lub innego 
członka rodziny. Przemoc w rodzinie może się przejawiać w różne 
sposoby na przykład: 
napaście i groźby, przemoc seksualna, przemoc  słowna lub 
emocjonalna tak jak kontrolowanie finansów i deprawacja 
społeczna. 30% przemocy w rodzinie ma początek lub się pogłębia 
podczas ciąży lub zaraz po porodzie (raport Departamentu 
Zdrowia, Październik 2004). Przemoc w rodzinie podczas ciąży 
zagraża matce i nie narodzonemu dziecku, 
Przemoc Seksualna 
Centrum Rowan jest specjalistycznym regionalnym centrum które 
zapewnia wsparcie i usługi ofiarom przemocy seksualnej. Ofiary 
mogą zgłosić się bezpośrednio to Centrum Rowan. Zobacz 
„Agencje Wsparcia” po dalsze szczegóły. 
Dzieci 
Przemoc w Rodzinie może wpłynąć na dzieci (włącznie z 
nienarodzonymi dziećmi), co może nie być natychmiast oczywiste. 
Wczesna interwencja zapewni, że taki wpływ będzie minimalny. 
Przedyskutujemy z tobą jakie informacje będą poufnie 
przekazywane i do kogo. Polityką policji jest dzielenie się 
informacją z miejscowym Kierownictwem do spraw Rodziny i 
Opieki nad Dzieckiem, w przypadkach kiedy dzieci mieszkają lub 
są obecne podczas incydentu przemocy lub kiedy ofiara jest w 
ciąży. 
Kontaktując się z Policją 
Policja w Północnej Irlandii stosuje pozytywne zasady działania 
przeciwko sprawcom  przemocy w rodzinie. Po przybyciu na 
miejsce incydentu przemocy w rodzinie oficer przeprowadzi 
dochodzenie, włącznie z pobraniem  od ciebie „zeznania świadka”.  
Zeznanie to jest ważne, ponieważ może być przedstawione jako 
dowód w sądzie w późniejszym terminie i powinno zawierać jak 
najwięcej informacji na temat tego co doprowadziło do incydentu o 
którym powiadomiono policję. Jeżeli ze względu na okoliczności, 
takie jak potrzeba pomocy lekarskiej nie można było złożyć 
zeznania, policja skontaktuje się ponownie.  

Jeżeli sprawca został aresztowany policja może go wypuścić 
warunkowo lub bez nałożenia warunków. Podczas gdy istnieje 
domniemanie na korzyść warunkowego lub bezwarunkowego  
wypuszczenia istnieją okoliczności gdzie może być to odmówione 
np.: kiedy istnieje ryzyko, że sprawca się nie stawi ponownie; 
sprawca będzie ingerować w przebieg toku sprawiedliwości; 
popełni dalsze przestępstwa, będzie narażony na krzywdę, lub 
będzie istniało zagrożenie porządku publicznego jeżeli taka osoba 
zostanie wypuszczona. Warunki mogą być nałożone na sprawcę  
przed postawieniem zarzutów, po postawieniu zarzutów lub w 
sądzie - warunki nałożone przez sąd. Jeżeli jakiekolwiek warunki 
zostaną złamane policja może aresztować sprawcę, a za złamanie 
warunków nałożonych po postawieniu zarzutów lub przez sąd, 
sprawca stanie jak najszybciej ponownie przed sądem. 
 
W późniejszym terminie może istnieć potrzeba składania zeznań 
na podstawie twojego zeznania jako świadka. Nastąpi to wtedy 
kiedy oskarżony zaprzeczy zarzutom, nie przyzna się do winy, lub  
przyzna się do winy ale zaprzeczy popełnieniu ważnej części 
przekroczenia, a to może mieć wpływ na rodzaj wyroku który 
otrzyma.  
 
Dodatkowa pomoc jest dostępna dla zastraszanych lub czujących 
się niepewnie świadków składających zaznania, Jest ona 
przeznaczona do umożliwienia jak najlepszych  zeznań i ulżenia 
stresom i zmartwieniom związanych ze składaniem zeznań w 
sądzie. Biuro Prokuratora musi złożyć wniosek do sądu o 
pozwolenie na zastosowanie „specjalnych środków” pomocnych w 
składaniu zeznań. Przykładami specjalnych środków są zasłony, 
połączenia przez link telewizji, usunięcie peruk i tóg lub składanie 
zeznań na osobności.  
 
W nagłych przypadkach proszę dzwonić na 999. 
 
W innych nie nagłych przypadkach proszę dzwonić na 101 lub 
połączenie SMS 18000. 
 
 
 
Oficerowie do spraw Przemocy w Rodzinie 
Oficerowie do spraw Przemocy w Rodzinie są dostępni na terenie 
całej Północnej Irlandii i są szczególnie szkoleni w 
przeprowadzaniu takiego typu dochodzeń i w wspieraniu ofiar 
przemocy w rodzinie.  
 
Dalsze informacje są dostępne na naszym linku internetowym 
psni.police.uk, w dziale pomocy i ustawodawstwa.  
 

Planowanie Bezpieczeństwa 
Przygotuj awaryjną strategię jeżeli wracasz do sytuacji w której 
występuje przemoc: 
 

 Zapoznaj się gdzie znajduje się najbliższy telefon 
 Zapoznaj się gdzie można szukać 

schroniska/bezpieczne zakwaterowania 
 Zrób spis ważnych numerów telefonicznych –zachowaj 

w swoim telefonie komórkowym 
 Zachowaj pieniądze na autobus lub taksówkę 
 Nabądź dodatkowy zestaw kluczy do domu i samochodu 
 Spakuj torbę z dostateczną ilością ubrań razem z 

mundurkiem do szkoły i ulubionymi przedmiotami 
dzieci(w stosownych przypadkach). Trzymaj torbę w 
bezpiecznym miejscu lub daj krewnym lub przyjaciołom 
którym możesz ufać.  

 Planuj drogę ucieczki z domu i naucz też dzieci. 
 Rozważ kiedy najlepiej opuścić dom. Ważne jest 

zabranie wszystkich dzieci. Jeżeli to możliwe opuść dom 
kiedy sprawca jest nieobecny.  

 Trzymaj ważne dokumenty razem, tak jak: książeczki na 
zasiłki, karty lekarskie, świadectwa i zaświadczenia, 
książeczki bankowe, nakazy sądowe itp. 

 Zanotuj ważne leki i miej ich niezbędną ilość. 
 
Zakaz Molestowania i Nakaz Miejsca Zamieszkania. 
Sądowy Nakaz Domu Rodzinnego i Przemocy w Rodzinie 
(Północnej Irlandii) umożliwia, że Sąd Rodzinny może wydać 
zakaz molestowania i nakaz miejsca zamieszkania.  
 
Zakaz molestowania uniemożliwia molestowanie ciebie i twoich 
dzieci przez partnera lub bliskiego członka rodziny. Nakaz miejsca 
zamieszkania reguluje kto mieszka w domu rodzinnym i może 
wymagać która osoba musi opuści dom.  
 
Adwokat może pomóc w uzyskaniu takiego nakazu. Państwowa 
pomoc finansowa może być udostępniona na złożenie takiego 
wniosku. 


