
Jak skontaktować się z 
Programem Wczesnej 
Interwencji? 
Program Wczesnej Interwencji przyjmuje zgłoszenia 
od ofiar przemocy w rodzinie. 

Pracownicy tych organizacji pragnący skierować do 
nas swojego klienta mogą telefonicznie 
skontaktować się z ośrodkiem Programu Wczesnej 
Interwencji, aby uzyskać formularz skierowania. 
Pracownicy ośrodka chętnie odpowiedzą na wszelkie 
pytania dotyczące naszych usług lub procedury 
zgłoszeniowej. 

Preferowane jest wypełnienie oceny ryzyka*, w 
pozostałych przypadkach należy skontaktować 
się z zespołem wsparcia EIP Advocacy Support 
pod numerem telefonu  023 9268 8472 lub 
wysyłając email 
EIPadvocacy&support@portsmouthcc.gcsx.gov.uk 

Fax – 023 9268 8513 

Pracownicy służby zdrowia pragnący skierować 
klienta, proszeni są kontakt z doradcą zgodnie z 
powyższymi danymi kontaktowymi. 

W przypadkach dużego ryzyka należy dzwonić pod 
numer 023 9268 8586 lub wysłać email 
eipidva@portsmouthcc.gcsx.gov.uk 

Wszelkie opinie na temat naszych usług są mile 
widziane. 

Dodatkowe wsparcie i informacje 
Policja: 

W nagłych wypadkach proszę 
dzwonić pod numer 999 
Policja hrabstwa Hampshire Police (oprócz nagłych 
wypadków) –  Eastern Public Protection Safeguarding 
Team 101 

Women’s Aid 
National 24hr Domestic Violence helpline (całodobowa 
krajowa infolinia dla kobiet w sprawach przemocy w rodzinie) 
0808 2000 247 

Wydział Mieszkalnictwa Housing options (Urząd Miasta 
Portsmouth) 
023 9283 4989 

Wydział opieki społecznej (Urząd Miasta Portsmouth) 
0845 671 0271 

Szpitale w Portsmouth  
023 9228 6000 

Wsparcie dla ofiar (Victim Support) 
0845 30 30 900 

Broken Rainbow (organizacja LGBT) 
0300 999 5428 

Karma Nirvana (Honour Based Violence) 
0800 599 9247 

Więcej informacji o przemocy w rodzinie:  

Schronisko:  www.refuge.org.uk 
Women’s Aid: www.womensaid.org.uk 
Broken  Rainbow:  www.broken-rainbow.org.uk 
Karma  Nirvana:  www.karmanirvarna.org.uk 
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*DASH (Domestic abuse, Stalking and Harassment) 
ocean ryzyka i specjalistyczna opinia. 

W

Wszystkie ulotki wydane przez Urząd Miasta 

Portsmouth dostępne są w innych wersjach 

językowych, w druku powiększonym, w brajlu  lub na 

taśmie dzwoniąc pod  numer 02392 68 8471 
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Program Wczesnej Interwencji (ang. Early 
Intervention Project, EIP) to ośrodek 
znajdujący się w Portsmouth, który udziela 
wsparcia i pomocy kobietom i mężczyznom 
powyżej 16 roku życia doświadczającym 
przemocy w rodzinie (zwaną też przemocą 
domową). 

Pracownicy programu mogą porozmawiać z osobami 
potrzebującymi pomocy przez telefon lub spotkać się 
osobiście, aby udostępnić informacje na temat 
dostępnych opcji oraz udzielić wsparcia 
emocjonalnego. Zapewnienie bezpieczeństwa jest dla 
nas bardzo ważne, dlatego przeprowadzamy ocenę 
poziomu ryzyka i przygotowujemy plan dostosowany 
do indywidualnych potrzeb. 

                
                 Ośrodek jest czynny 5 dni w tygodniu, a obsługują go 
                 wyspecjalizowani pracownicy posiadający obszerną   
                 wiedzę i doświadczenie w zakresie przemocy w   
                 rodzinie i przemocy seksualnej. Osoby, które chciałyby 
                 skorzystać z naszych usług mogą zostać skierowane  
                 do naszego ośrodka przez różne instytucje znajdujące  
                 się w rejonie Portsmouth. 
 

Co to jest przemoc w rodzinie? 
                   
                  Rząd definiuje przemoc w rodzinie jako:  

„Jakikolwiek przypadek użycia gróźb, przemocy lub 
znęcania się (psychicznego, fizycznego, seksualnego, 
finansowego lub emocjonalnego) pomiędzy osobami 
dorosłymi, które są lub były w związku lub które są 
członkami rodziny, bez względu na płeć lub 
seksualność”. 

Przemoc w rodzinie nie zawsze wiąże się z przemocą 
fizyczną i może przybierać różne formy. Jest to 
wzorzec agresywnego i kontrolującego zachowania, 
poprzez które sprawca próbuje uzyskać władzę nad 
ofiarą. Może się to wiązać ze znęcaniem 
emocjonalnym, niszczeniem mienia, izolacją od 
znajomych, rodziny lub innych potencjalnych źródeł 
wsparcia, kontrolą dostępu do pieniędzy, 

zachowaniem uznawanym za napastowanie, oraz 
prześladowaniem. 

 
 

 

 
               „Koło Duluth”, uznawany na szczeblu   
            międzynarodowym model agresywnego  
            zachowania.  
 
            Opracowany przez Program Interwencyjny ds.   
           Przemocy w Rodzinie w Duluth, w stanie    
            Minessota w USA.

               Co oferuje Program Wczesnej Interwencji? 
               Program Wczesnej Interwencji oferuje zgłaszającym się  
                  do nas osobom neutralne wsparcie i porady w sprawie 
                  dostępnych dla nich opcji. Celem programu jest  
                  wzmocnienie pozycji osób doświadczających przemocy,  
                  aby mogły one podejmować świadome decyzje.  

• Program udziela pomocy w zależności od 
indywidualnych potrzeb klienta. Może to być: 

• Pomoc ze strony niezależnej organizacji na rzecz ofiar 
przemocy w rodzinie (ang. Independent Domestic 
Violence Advocacy, IDVA) dla tych osób, którym grozi 
wysokie ryzyko. Pomoc koncentruje się wokół 
zapewnienia bezpieczeństwa i zmniejszenia ryzyka. 

• Wsparcie dla osób zagrożonych umiarkowanym 
ryzykiem, w tym wsparcie emocjonalne, informacje na 
temat dostępnych opcji oraz kierowanie do innych 
ośrodków, gdzie to konieczne. 

• Pomoc w doraźnym zapewnieniu  bezpieczeństwa 
i/lub dostęp do zakwaterowania w nagłej potrzebie. 

• Wsparcie w zakresie długoterminowego 
zakwaterowania. 

• Pomoc w kwestiach prawnych, dostęp do adwokata, 
porady w sprawie opcji prawnych. 

• Wsparcie w sądzie. 

• Kierowanie do innych ośrodków, gdzie to konieczne. 

Można się z nami skontaktować przez telefon, 
wysyłając email lub poprzez nieformalne 
indywidualne spotkanie z pracownikiem ośrodka w 
bezpiecznym miejscu.  

Program Wczesnej Interwencji udziela również 
wsparcia ofiarom gwałtu i przemocy seksualnej. W 
celu uzyskania dalszych informacji proszę zadzwonić 
do naszego niezależnego zespołu ds. pomocy dla 
osób dotkniętych przemocą seksualną pod numer 
023 9237 0166. 

Program Wczesnej Interwencji nie pracuje ze 
sprawcami przemocy. Aby uzyskać informacje o 
usługach dla sprawców przemocy, proszę 
skontaktować się z organizacją RESPECT pod 
numerem: 0845 122 8609 lub poprzez stronę 
internetową: www.respect.uk.net

 

  

 

 
  

 

 
Zaprzeczanie i 
obwinianie 

1 na 4 kobiety i 1 na 6 mężczyzn 
doświadczy przemocy w rodzinie w ciągu 
swojego życia. W Wielkiej Brytanii 2 
kobiety na tydzień giną z rąk obecnego 
lub byłego partnera. W Portsmouth 
przemoc w rodzinie stanowi 26% 
wszystkich przypadków wykroczeń 
związanych z użyciem przemocy, a 
policja otrzymuje jedno zgłoszenie 
związane w przemocą w rodzinie na 
minutę. 
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