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Ostatnie  
wydarzenia wyzwoliły falę przemocy  
domowej.  Zadbaj o ofiary  i świadków



Giną niewinne dzieci, cierpią  
bezbronne ofiary. To nie musiało się wydarzyć!
Ostatnie miesiące wyzwoliły falę przemocy domowej. 
Dwa lata zmagań ze skutkami pandemii oraz tragiczne 
wydarzenia na Ukrainie spowodowały stres i napięcie, 
a w konsekwencji prawdziwą plagę przemocy domowej. 
Najsłabsi giną lub żyją w ciągłym bólu. Nie możemy 
dopuścić, by tego typu historie się powtarzały.

Dramaty w czterech ścianach
Kujawsko-pomorskie 
Liczne urazy głowy, obrzęk mózgu, siniaki 
i wieloodłamowe złamanie rączki – w takim 
stanie trafia do szpitala trzyletnia Zuzia. 
Śledczy ustalają, że była bita przez rodziców 
różnymi przedmiotami, być może rzucana 
o ścianę. Niestety, dziewczynka umiera…
Małopolskie 
42-latek dotkliwie bije metalową rurką 
swojego 13-letniego syna i jego 10-letniego 
kolegę. Młodszy chłopczyk umiera. Okazuje 
się, że sprawca był już wcześniej znany 
policji ze stosowania przemocy domowej.
Dolnośląskie 
Trzylatka za posikanie się w łóżeczku 
jest trzymana przez matkę pod zimnym 
prysznicem. Dziewczynka zaczyna 

wymiotować i słabnąć. Wezwane 
na miejsce pogotowie nie daje rady 
uratować dziecka. Okazuje się, że było 
ono katowane od dłuższego czasu, 
a przyczyną śmierci są poważne obrażenia 
jamy brzusznej.
Mazowieckie 
Do szpitala trafia dwumiesięczny 
chłopczyk. Okazuje się, że ma połamane 
żebra, kość łonową, kości czaszki. 
Widoczne są też siniaki na całym ciele. 
Sprawcą okazuje się 31-letni ojciec dziecka.
Mazowieckie 
Dyżurny otrzymuje wezwanie do awantury 
domowej. Na miejscu policja ustala, że 53-latek 
od dawna znęca się fizycznie i psychicznie nad 
żoną: bije ją i grozi jej śmiercią.
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Zadbaj o bezpieczeństwo mieszkańców.
Zapewnij dostęp do informacji świadkom  
i ofiarom przemocy!

Niewiedza, strach i wstyd sprawiają, 
że przemoc ciągle traktowana jest jak 
prywatna sprawa. Właśnie dlatego 
stworzyliśmy najnowszą edycję kampanii 
„Reaguj na przemoc!”. Przyłączając się do 
niej, zapewniasz niezbędną wiedzę ofiarom, 
świadkom i sprawcom.

W materiałach kampanii:
l  Informujemy osoby doznające przemocy i świadków, gdzie 

mogą szukać pomocy.
l  Zachęcamy do przerwania milczenia i korzystania z różnych 

dostępnych form wsparcia.
l  Tłumaczymy, dlaczego warto korzystać z bezpłatnego 

telefonu zaufania, jakimi możliwościami dysponują gmina 
i ośrodek pomocy społecznej, a także jakie formy interwencji 
może podjąć policja.

l  Przestrzegamy sprawców, że grożą im surowe 
konsekwencje.

l  Uświadamiamy świadków, że nie mogą milczeć, a zgłaszanie 
przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu dziecka jest 
obowiązkowe.
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Najnowszy zestaw materiałów.  
Co oferujemy w edycji 2022?

W odpowiedzi na Państwa 
postulaty opracowaliśmy 
nowy pakiet, który zawiera 
także angażujące materiały dla 
młodzieży. Poza tradycyjnym 
zestawem ulotek i plakatów 
w pakiecie kampanii zawarliśmy:

Certyfikat włączenia się w koalicję gmin na rzecz 
zdrowia i bezpieczeństwa
Dokument potwierdza włączenie się do grupy 
samorządów, które postanowiły wyjść naprzeciw 
problemom nasilającym się w czasie epidemii. 
Certyfikat jest świadectwem, że nawet w tak trudnych 
warunkach można i trzeba stawiać na profilaktykę 
i przeciwdziałanie problemom alkoholowym! Warto się 
nim pochwalić w urzędzie lub na stronie internetowej.

Gazety Szanuję, nie hejtuję. 
O przemocy w realnym i wirtualnym 
świecie
Wydawnictwo porusza problem 
przemocy w świecie realnym oraz 
wirtualnym. Uczy szacunku do 
innych, przestrzega przed szczuciem, 
agresją i złośliwymi komentarzami 
w sieci. Uświadamia zagrożenia i uczy 
prawidłowych reakcji. W gazecie 
znajdują się atrakcyjne zadania, które 
angażują młodych ludzi – krzyżówki, 
quizy i wiele innych.

Broszury Prawda o alkoholu.  
Co powinieneś wiedzieć
Publikacja to kompendium wiedzy na 
temat alkoholu, jego działania na organizm 
oraz uzależnień. Prosty język i przyjazna 
forma pozwolą mieszkańcom sprawdzić, 
czy ich picie jest bezpieczne, oraz 
znaleźć wsparcie dla osób z problemem 
alkoholowym. W publikacji wyjaśniamy, 
czym jest płodowy zespół alkoholowy, 
obalamy mity na temat picia w czasie 
pandemii oraz uświadamiamy zagrożenia.

WIELKA 
KOALICJA 

GMIN

NINIEJSZYM ZAŚWIADCZAMY, ŻE

NALEŻY DO

NA RZECZ ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA

WIELKIEJ KOALICJI

Gmina D¹browa

Organizator uznanych kampanii profi laktycznych 
Od 10 lat współpracujemy z samorządami w całej Polsce

MACIEJ ZDZIARSKI
DYREKTOR PROGRAMOWY

Co powinieneś wiedzieć

PRAWDA
O ALKOHOLUO przemocy w realnym

i wirtualnym świecie

Szanuję, 
nie hejtuję



5

Gminna Komisja – 
wygodny pakiet 
szkoleniowy

Każdy samorząd, 
który zamówi za 
minimum 6000 zł 
materiały kampanii 
Krakowskiej 
Akademii  
Profilaktyki, 
otrzyma 
sprawdzone 
szkolenie dla 
członków 
Gminnych Komisji 
– bez konieczności 
wychodzenia 
z domu!

Prestiżowa, 
personalizowana 
statuetka „Gmina 
zasłużona dla 
profilaktyki” 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu

Samorząd, który 
przystąpi do 
wszystkich pięciu 
kampanii Krakowskiej 
Akademii Profilaktyki, 
otrzyma elegancką, 
personalizowaną 
statuetkę 
z wygrawerowaną 
nazwą samorządu 
i hasłem „zasłużony 
dla profilaktyki”.

Większe zamówienie to więcej  
korzyści! Odbierz nagrody:
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Nie musisz 
tego znosić!

Nie skazuj siebie i swoich bliskich na życie w ciągłym strachu. 
Wcale nie musisz żyć pod jednym dachem z agresorem. Prawo daje Ci 
kilka możliwości pozbycia się z domu osoby stosującej przemoc. 
Sprawdź, co możesz zrobić.

Długotrwałe konsekwencje doznawania 
przemocy ze strony najbliższych mogą być 
dramatyczne. Poszukaj pomocy, zanim 
będzie za późno!

Dramatyczne 
skutki przemocy! 
Przerwij  milczenie

Weź sprawy 
w swoje ręce

Starasz się schodzić 
agresorowi z drogi? 
Wymuszasz na nim obietnicę 
poprawy i grozisz odejściem 
lub wezwaniem policji? To 
błędne koło. Dopóki nie 
zaczniesz działać, nic się 
nie zmieni. 

Nie jesteś sama. 
Oni potrafi ą Ci 
pomóc
Nikt nie ma prawa bić Cię i poniżać! 
Opowiedz o swoich problemach, 
nawet jeżeli trudno Ci mówić. Jest 
wiele osób i instytucji, które mogą 
Ci pomóc.

Nie udawaj, 
że nie widzisz

Nie odwracaj 
wzroku, gdy w Twoim 
otoczeniu rozgrywa 
się dramat. To 
nieprawda, że niczego 
nie możesz zrobić, 
a reakcja i tak nic 
nie zmieni. Możesz 
przerwać przemoc!

Jesteś świadkiem przemocy? Nie możesz 
udawać, że to nie Twoja sprawa. 
Zgłaszając problem odpowiednim służbom, 
wcale nie narażasz się na długotrwałe 
przesłuchania i formalności. Możesz zrobić 
to anonimowo!

Nie zgadzaj się 
na przemoc! Nieprawda, 

że nic nie możesz zrobić
Bicie i poniżanie można łatwo udokumentować. Nie skazuj się na 
los ofi ary! Poinformuj innych o swoich problemach. Tylko w ten 
sposób możesz pomóc sobie i dzieciom. Zrób pierwszy krok, 
profesjonaliści poprowadzą Cię dalej.

Przestań 
krzywdzić 
najbliższych!
Zrezygnuj ze stosowania przemocy, 
nim będzie za późno. Zgłoś się 
do zespołu interdyscyplinarnego, 
który działa w Twoim mieście lub 
w Twojej gminie. Profesjonaliści 
udzielą Ci wsparcia i pomogą wyjść 
z trudnej sytuacji.

Krzyki i płacz za ścianą?
Siniaki, które są tłumaczone

np. upadkiem ze schodów? To mogą być sygnały
świadczące o przemocy. Masz w swoim otoczeniu

kogoś takiego? Okaż mu wsparcie!

Stosowanie przemocy to przestępstwo. Zgłoś sprawę policji lub
osobom, które zajmują się przeciwdziałaniem przemocy w Twojej miejscowości.

WIDZISZ?
SŁYSZYSZ?

ZRÓB COŚ Z TYM!

Jeśli ktoś stosuje
wobec Ciebie przemoc,

pamiętaj, że jest wiele osób i instytucji,
które mogą rozwiązać problem.

Zgłoś sprawę policji lub skontaktuj się z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofi ar Przemocy
w Rodzinie  (801 120 002 – infolinia czynna całą dobę). Wsparcia udzielą Ci także

eksperci z zespołu interdyscyplinarnego w Twoim mieście lub w Twojej gminie.

POZWÓL SOBIE POMÓC!

Nie musisz tego znosić!
Ulotka dla ofiar, format A4 
złożone do A5

Weź sprawy w swoje ręce
Ulotka dla ofiar, format A4 
złożone do A5

Dramatyczne skutki 
przemocy! Przerwij milczenie
Ulotka dla ofiar, format 2/3 A4 
złożone na pół

Nie jesteś sama. Oni 
potrafią Ci pomóc
Ulotka dla ofiar, format 1/3 A4

Nie udawaj, że nie widzisz
Ulotka dla ofiar, format A4 
złożone do A5

Nieprawda, że nic nie możesz 
zrobić
Ulotka dla ofiar, format A4 
złożone do A5

Nie zgadzaj się  
na przemoc!
Ulotka dla świadków,  
format 2/3 A4 złożone na pół

Widzisz? Słyszysz?  
Zrób coś z tym!
Plakat, format B2

Pozwól sobie pomóc
Plakat, format B2

Przestań krzywdzić 
najbliższych!
Ulotka dla sprawców, 
format 1/3 A4

Te materiały budują świadomość 
i pokazują, jak reagować!

Przystępując do 
kampanii, gmina 
realizuje zadania  
wynikające aż 
z dwóch ustaw:

l ustawy 
o wychowaniu 
w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi,
l ustawy 
o przeciwdziałaniu 
przemocy 
w rodzinie.
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Czas na nowe rozdanie  
w działalności profilaktycznej!

Koniec obostrzeń w związku COVID-19, a także przyjęcie nowych programów profilaktyki 
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii to 
niepowtarzalna okazja, by przystąpić do wzmożonej pracy. Nasze materiały to 
prosty sposób na skuteczne dotarcie do mieszkańców.

Na specjalne życzenie samorządów wciąż przyjmujemy zgłoszenia. 
Kampanie są dostępne do wyczerpania zapasów materiałów.

Koszt pełnego pakietu kampanii to 4000 zł + VAT. Możesz zakupić połowę pakietu lub jego wielokrotność. Nie prowadzimy 
sprzedaży mniejszych zestawów. Formularz zgłoszenia do kampanii należy wysłać faksem pod numer 12 635 19 19 lub 
pocztą na adres:  
Krakowska Akademia Profilaktyki, ul. Jaskółcza 4/1, 30-105 Kraków.

Kontakt z biurem kampanii „Reaguj na przemoc!”
l  tel.: 12 635 20 20, faks: 12 635 19 19
l  e-mail: info@akademiaprofilaktyki.pl
l www.reagujnaprzemoc.pl

W skład pakietu 
wchodzą:
l  Gazety Szanuję, nie hejtuję. O przemocy 

w realnym i wirtualnym świecie  –  
200 egzemplarzy

l  Broszury Prawda o alkoholu. Co powinieneś 
wiedzieć – 100 egzemplarzy

l  Certyfikat włączenia się w koalicję gmin na 
rzecz zdrowia i bezpieczeństwa – 1 egzemplarz

Ulotki dla ofiar przemocy:
l  Nie musisz tego znosić! – format A4 złożone do 

A5, 300 egzemplarzy
l  Weź sprawy w swoje ręce – format A4 złożone do 

A5, 300 egzemplarzy
l  Nieprawda, że nic nie możesz zrobić – format A4 

złożone do A5, 300 egzemplarzy
l  Dramatyczne skutki przemocy! Przerwij milczenie 

– format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy
l  Nie jesteś sama. Oni potrafią Ci pomóc – format 

1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotka dla sprawców przemocy:
l  Przestań krzywdzić najbliższych! –  

format 1/3 A4, 300 egzemplarzy

Ulotki dla świadków przemocy:
l  Nie udawaj, że nie widzisz – format A4 złożone do 

A5, 300 egzemplarzy
l  Nie zgadzaj się na przemoc! –  

format 2/3 A4 złożone na pół, 300 egzemplarzy

Plakaty:
l  Widzisz? Słyszysz? Zrób coś z tym! – plakat, 

format B2, 30 egzemplarzy
l  Pozwól sobie pomóc – plakat, format B2,  

30 egzemplarzy

Warto pamiętać, że od tego roku pieniądze z tzw. małpkowego będą trafiać do gmin aż dwa 
razy. Oznacza to realny wzrost środków w budżetach samorządów. Środki warto wykorzystać 
na działania edukacyjne wynikające z art. 41 ust. 1 pkt 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.


