
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie 

Szkoła Podstawowa nr 53 im. Mariusza Zaruskiego podejmuje działania na rzecz 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Na terenie szkoły pracuje Zespół ds. Po-

mocy – Psychologiczno – Pedagogicznej, który służy pomocą i wsparciem w trud-

nych życiowo sytuacjach uczniów i ich rodzin. 

Jeżeli ktoś z rodziców lub uczniów jest ofiarą, świadkiem lub sprawcą potrzebu-

jącym profesjonalnej pomocy, zachęcamy by zwrócił się o pomoc. 

Informujemy, że istnieją również możliwości uzyskania profesjonalnej pomocy 

poza szkołą: 

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, 

czynne całą dobę– 800 120 002 w każdy poniedziałek od godziny 18:00 do 22:00 

w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 

(pod numerem infolinii 801 120 002) prowadzone są konsultacje w języku angiel-

skim a w każdy wtorek od godziny 18:00 o 22:00 – w języku rosyjskim.  

Bezpłatny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Fundacji „Dajemy Dzieciom 

Siłę” – 116 111 Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę świadczy bezpłatną pomoc te-

lefoniczną dla dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia, opieki i ochrony 

oraz rodziców i nauczycieli, którzy potrzebują wsparcia i informacji w sprawie 

przeciwdziałania i pomocy dzieciom przeżywającym kłopoty i trudności. 

Centrum Praw Kobiet, telefon zaufania– (22) 621 35 37 Dyżur psychologiczny: 

od poniedziałku do piątku, oprócz czwartków w godz. 10:00-16:00; dyżur 

prawny: czwartki w godz. 10:00-16:00. 

Centrum Praw Kobiet, telefon interwencyjny - 600 070 717 Telefon interwen-

cyjny dla kobiet doświadczających różnych form przemocy – prośba o kontakt 

pod tym numerem od osób, które znalazły się w trudnej sytuacji i potrzebują in-



terwencyjnego wsparcia, w tym m.in.  niezadowolone z interwencji policji, po-

szukujące wsparcia w zawiadomieniu policji, informacji o tym, co mogą zrobić z 

problemem przemocy w związku, poszukujące interwencyjnego noclegu. 

 W razie potrzeby zachęcamy do kontaktu z powyższymi Instytucjami oraz do 

wejścia na ich strony internetowe, celem uzyskania informacji i sposobów udzie-

lanej pomocy. 


