
 
SPECJALISTYCZNY OŚRODEK WSPARCIA 

DLA OFIAR PRZEMOCY  W RODZINIE 
W KORYTNIKACH 

 
    - jesteś osobą doświadczającą przemocy 

        - jesteś świadkiem przemocy          

            - potrzebujesz wsparcia i pomocy… 

 

W A Ż N E 

 

JESTEŚMY OTWARCI DLA KAŻDEJ OSOBY POTRZEBUJĄCEJ POMOCY – 

NIEPRZERWANIE, 24 H NA DOBĘ – POMIMO PANDEMII COVID-19 

 Z ZACHOWANIEM WSZELKICH ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI 

 

 16 671 85 94 oraz 793 873 775    ZADZWOŃ (całodobowo)  

                                                                                 I UMÓW SIĘ! 

 kontakt@sow-korytniki.pl  NAPISZ! 

 Korytniki 14, 37-741 Krasiczyn       ZGŁOŚ SIĘ DO NAS! 

   http://www.sow-korytniki.pl    http://www.sow-korytniki.pl 

soskorytniki 

 

Zapewniamy schronienie oraz specjalistyczną bezpłatną pomoc: 

 - psychologiczną  - prawną 

 - pedagogiczną  - socjalną 

 
Osoby pokrzywdzone mogą korzystać z konsultacji ze specjalistą w formie ambulatoryjnej 
(w obecnych realiach zalecany jest najpierw kontakt telefoniczny), jak również mogą 
znaleźć u Nas bezpieczne schronienie  - część hostelowa jest otwarta. Pracowników 
Ośrodka, jak i klientów obowiązuje przestrzeganie wzmożonego reżimu sanitarnego 
celem zwiększenia bezpieczeństwa zdrowotnego wszystkich osób. 
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SPRAWDŹ 

 

Czy zdarza się, że ktoś bliski: 
 popycha Cię, szarpie, uderza, policzkuje?                          TAK      NIE 
 poniża, krytykuje, wyśmiewa?                                             TAK      NIE 

 wyzywa i obrzuca obelgami?                                                TAK      NIE 

 grozi, że Cię zabije, skrzywdzi lub zabierze  
dzieci?                                                                                       TAK     NIE 

 krytykuje Twoją rodzinę i znajomych, próbuje 
ograniczyć Twoje kontakty z nimi?                                      TAK     NIE 

 zabiera pieniądze lub każe Ci o nie prosić?                        TAK     NIE 

 niszczy Twoje rzeczy?                                                             TAK     NIE 

 zmusza Cię do robienia rzeczy, które są 
poniżające i niebezpieczne?                                                  TAK     NIE 

 wmawia, że to Ty ponosisz winę za złe traktowanie?       TAK    NIE 
 
Jeśli Twoja odpowiedź nawet na jedno z tych pytań brzmi „TAK”, 
istnieje prawdopodobieństwo, że doznajesz przemocy w rodzinie. 

 
 

Przemoc w rodzinie to zamierzone i wykorzystujące przewagę sił 
działanie skierowane przeciwko członkom rodziny, które narusza ich 
prawa i dobra osobiste, powodując cierpienie i szkody. 
 
Do przemocy domowej może dojść w każdej rodzinie, niezależnie od jej 
statutu społecznego i materialnego czy też poziomu wykształcenia 
członków rodziny. 

 
 

PAMIĘTAJ, NA ŚWIECIE JEST WIELE OSÓB, KTÓRE 

UWOLNIŁY SIĘ Z NISZCZYCIELSKICH ZWIĄZKÓW, 

PRZESTAŁY DOZNAWAĆ PRZEMOCY. 

TY TAKŻE MOŻESZ BYĆ JEDNĄ Z NICH! 
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