
PRZEMOC DOMOWA – REAGUJ! 
 

Obecna sytuacja izolacji sprzyja występowaniu, eskalacji i zaostrzeniu się form przemocy 
domowej o czym alarmują psychologowie i policjanci. 
 
Co zrobić, gdy podejrzewasz, że dziecko jest krzywdzone: 
Czasem trudno zdecydować się, co zrobić. Możesz nie mieć pewności, czy dziecko jest ofiarą 
krzywdzenia. Czasami po prostu nie chcesz wchodzić w konflikt z sąsiadami lub uważasz, 
że swoją interwencją dodatkowo pogorszysz sytuację dziecka. W takiej sytuacji wiele osób 
dochodzi do wniosku, że najlepiej będzie nie wtrącać się. 
Pamiętaj jednak, że być może jesteś jedyną osobą, która zauważyła, że dziecko potrzebuje 
pomocy! 
Jeśli nie jesteś pewna/y, czy Twoje podejrzenia są słuszne, możesz zwrócić się do instytucji, 
które mają obowiązek sprawdzić, co dzieje się w domu dziecka i jeśli jest taka potrzeba, 
udzielić pomocy dziecku i rodzicom. Ale żeby instytucje te mogły zacząć działać, muszą 
otrzymać informację, że dane dziecko lub rodzina potrzebuje wsparcia. 
Dlatego Twoja reakcja jest bardzo ważna! 
 
Jeśli jesteś ofiarą przemocy w rodzinie lub czujesz, że czyjeś bezpieczeństwo jest 
zagrożone: 
 

• Nie zastanawiaj się – natychmiast wezwij policję. Zadzwoń pod ogólny numer 

alarmowy 112 – pracownik numeru przekieruje twoje zgłoszenie do odpowiednich służb 

ratunkowych: policji, straży pożarnej lub pogotowia ratunkowego. Możesz skorzystać też z 

numeru 997 – 

w ten sposób skontaktujesz się z najbliższą jednostką. 

 

• Zadzwoń na „Niebieską linię” (801 120 002) – konsultanci odpowiedzą na twoje 

pytania, powiedzą, jak możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak reagować na przemoc 

oraz wskażą miejsca i formy pomocy w twojej najbliższej okolicy. 

 

• Powiadom (w czasie koronawirusa najlepiej zadzwoń) o tym Ośrodek Pomocy 

Społecznej  

w twojej gminie. 



• Możesz także wysłać do sądu rodzinnego – nawet anonimowe – pismo z opisem 

sytuacji. Ważne jest, aby podać w nim dane krzywdzonego dziecka i rodziny, tak aby sąd 

mógł podjąć interwencję. 

• Skontaktuj się z konsultantami Telefonu dla Rodziców i Nauczycieli w sprawie 

Bezpieczeństwa Dzieci 800 100 100. 

 

• Od 1 marca 2020 roku Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, 

prowadzony od 11 lat przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę, będzie działał całą dobę. 

Linia uzupełnia istotną lukę w polskim systemie pomocy dzieciom, które nie mają 

dostępu do profesjonalnej opieki w swoim otoczeniu. Dzwoniąc pod 116 111 młodzi 

ludzie znajdą wsparcie przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. 

 

Na podstawie: https://fdds.pl/co-zrobic-gdy-podejrzewac-ze-dziecko-jest-krzywdzone/	 dostępny 

02.04.2020 r. 


