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Piątek, 24 marca 2017

Informacje dla osób doznających przemocy w rodzinie
Podmioty świadczące pomoc osobom doświadczającym przemocy w rodzinie na terenie Legnicy:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy:
- Dział Pracy Socjalnej, ul. Chojnowska 112, tel. 76 722 18 06, 08, 09,
- Zespół Interwencji Kryzysowej, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721 53 42,
- Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, ul. Okrzei 9, tel. 76 722 18 36, 76 721
53 42,
- Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie, ul. Witelona 8, tel. 76 723 31 00,
- Komenda Miejska Policji, ul. Asnyka 3-5, telefony alarmowe: 997, 112 lub 76 876 15 20, 76 876 15 22

Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
Informator
W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz
Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści
zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były
liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.
Niniejszym przedstawiamy Państwu zaktualizowane, kolejne wydanie Informatora, mając nadzieję, że okaże się użyteczne
przede wszystkim dla osób doznających przemocy ze strony osób najbliższych, a także dla służb lub osób zawodowo
zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
W Informatorze znajdą Państwo opis pierwszych kroków dla zapewnienia sobie i swoim najbliższym bezpieczeństwa,
informacje dotyczące znowelizowanej procedury Niebieskie Karty, opis podstawowych uprawnień osoby doznającej przemocy
w postępowaniu karnym (przed Policją, prokuratorem oraz sądem), w postępowaniu rodzinnym w zakresie opieki nad
dziećmi oraz sprawami między małżonkami (przed sądem), w postępowaniu cywilnym (przed sądem), czy też opis uprawnień
w zakresie pomocy społecznej. Nadto, na końcu Informatora znajdują się wzory podstawowych pism, przydatnych osobie
dotkniętej przemocą w rodzinie.
Materiał możne być kopiowany, powielany, umieszczany na stornach internetowych, przechowywany w systemach
wyszukiwania lub przekazywany w dowolnej formie i dowolnymi środkami elektronicznymi, mechanicznymi, za
pośrednictwem fotokopiarek czy też w inny sposób, w celu udostępniania osobom dotkniętym przemocą w rodzinie lub dla
potrzeb służb, podmiotów oraz instytucji zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie

Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie
Ministerstwo Sprawiedliwości w 2011 roku, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz
Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie. Karta zawiera zestaw
podstawowych praw przysługujących osobie pokrzywdzonej przemocą w rodzinie oraz wykaz placówek , do których osoby te
mogą zwrócić się po pomoc. Karta została wydana w formie ulotki, jako „podręczny informator” do kieszeni, czy torebki, z
którego w każdej chwili można skorzystać.
Karta została wydana w kilku wersjach językowych: polskiej (Karta Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie), angielskiej
(Charter of rights of a person aﬀected by domestic violence), niemieckiej (Karte der Rechte einer Person die von Gewalt in
der Familie betroﬀen ist), rosyjskiej ( Хaptия пpab лицa, пoctpaдabшeгo ot дomaшнeгo нacилия) oraz francuskiej (Charte
des droits de la personne qui subit les violences conjugales et familiales).
Jednocześnie stanowiła zapowiedź obszernego informatora dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
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