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Jeśli jesteś w natychmiastowym niebiezpieczeństwie zadzwoń 

pod numer alarmowy 999 – będziesz mogła poprosić o pomoc tłu-

macza przez telefon.

Jeśli nie możesz rozmawiać, możesz wykonać cichy telefon:

• Jeśli naciśniesz 55, dyspozytor powie, że dodzwoniłaś się na 

policję. Jeśli nie możesz mówić, zostaniesz poproszona o pos-

tukanie w słuchawkę lub naciśnięcie 55. Dyspozytor zaoferu-

je różne opcje, tak abyś nie czuła się przymuszona do jednego 

sposobu.

• Jeśli jesteś w stanie wykonać jedna z tych czynności: na-

ciśnięcie 55, postukanie w słuchawkę, kaszlnięcie lub wydanie 

jakiegoś dźwięku, dyspozytor będzie w stanie udzielić Ci od-

powiedzi. Istnieja schematy, które pomoga Ci uzyskać pomoc, 

nawet gdy nie możesz rozmawiać.

• Naciśnięcie 55 nie daje policji automatycznej możliwości 

wysłania radiowozu pod Twój adres ani namierzenia Twojej 

lokalizacji. Jeśli zdecydujesz się pozostać na linii, dajesz 

dyspozytorowi do zrozumienia, że znajdujesz się w niebezpiec-

zeństwie i nie możesz rozmawiać. Dyspozytor postara się nam-

ierzyć Twoja lokalizację i wysłac radiowóz.

Jeśli jesteś bezpieczna i możesz rozmawiać, możesz zadzwonić 

pod darmowy number 24-godzinnej krajowej linii przemocy domowej 

(National Domestic Abuse Helpline):0808 2000 247 – możesz poprosić 

o tłumacza. 

Pamiętaj, nawet jeśli trwa lockdown z powodu pandemii koronawirusa, 

możesz podróżować, aby uciec od przemocy domowej.

Jeśli podróżujesz w poszukiwaniu schronienia lub korzystasz z pomocy 

Woman’s aid lub Imkaan, możesz otrzymać darmowy bilet na pociag. Te 

organizacje kupia Ci bilety.
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Jeśli nie możesz zadzwonić, możesz w zamian:

• Pójść na nabliższy posterunek policji. Możesz się tam udać z 

osoba towarzyszaca, możesz także poprosić o tłumacza lub o 

rozmowę z policjantka.

• Jeśli policja odsyła Cię spowrotem – powiedz, że boisz się o 

swoje życie lub o dzieci – jesteś tam po to aby zawiadomić o 

przestępstwie – nie wychodź bez spisania protokołu.

• Możesz także iść do apteki Boots i poprosić o ‘Ani’ (‘Ask for 

Ani’), jest to słowo-klucz, które sygnalizuje prośbę o pomoc. 

Jak tylko poprosisz o ‘Ani’ (‘Ask for Ani’), zostaniesz zaprow-

adzona do osobnego pokoju gdzie będziesz mogła skontak-

tować się z policja, odpowiednimi służbami lub linia alarmowa.

Jeśli zdecydujesz się zostawić swojego oprawcę:

•  Zadzwoń na infolinę po radę!

• Zrób plan: Przenalizuj rutynę swojego partnera i wybierz bez-

pieczny moment na opuszczenie domu.

• Przyszykuj torbę na nagły wypadek: Jeśli możesz to zrobić 

bezpiecznie, przechowuj torbę z gotówka, ważnymi dokumen-

tami (akt urodzenia, akt ślubu, umowa najmu/kredytu na dom, 

dowód osobisty, NINo, prawo jazdy), kompletem kluczy, para 

ubrań, lekami, ładowarka do telefonu i numerami kontaktowy-

mi/alarmowymi.

• Zastanów się gdzie się zatrzymasz – może to być dom zaufane-

go przyjaciela lub członka rodziny, ale niech to będzie miejsce, 

którego nie zna Twój oprawca. Jako osoba uciekajaca przed 

przemoca domowa możesz także zgłosić się po pomoc do 

lokalnego urzędu (nawet jeśli nie mieszkasz w okolicy)

• Pomyśl w jaki sposób Twój oprawca może Cię namierzyć: 

ważne jest, abyś przemyślała każdą możliwość. Np, jeśli pode-

jrzewasz, że oprawca ma dostęp do Twojego telefonu lub 

wiadomości, możesz skorzystać z telefonu przyjaciela albo 

kupić tani telefon na kartę.
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NIE obwiniaj się i nie godź się na przemoc. Możesz uzyskać pomoc!

Jeśli jesteś świadkiem przemocy domowej postaraj się porozmawiać z 

ofiara w bezpiecznym miejscu i przekaż jej te informacje.

Jeśli chcesz porozmawiać z doradca o przypadkach nie wymagajacych 

pilnej interwencji, możesz się skontaktować z nasza fundacja pod nu-

merem: (Ang/Pol) 07521857415, (Ang/Rum) 07730021986 od poniedział-

ku do czwartku w godzinach 10:00-16:00

Możesz także skontaktować się z:

Vesta, służby rodzinne: https://www.vestasfs.org/nasze-uslugi

lub

OPOKA: http://opoka.org.uk/

WAŻNE!

https://www.vestasfs.org/nasze-uslugi
http://opoka.org.uk/

