
Plan bezpieczeństwa na wypadek nagłej sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu  

1. Zapisz w łatwo dostępnym miejscu numery alarmowe, tak by stale je posiadać przy sobie. 

Warto zwrócić uwagę, że mogą to być numery nie tylko do służb pomocowych, ale także 

numery do członków rodziny, znajomych, organizacji pomagającej osobom w trudnych 

sytuacjach. Miej na uwadze, że możesz stracić swój telefon, wówczas warto aby była to lista 

sporządzona na kartce np. w portfelu czy kalendarzu.  

2. Zorientuj się gdzie możesz się udać w sytuacji zagrożenia. Zastanów się czy masz wśród 

rodziny lub znajomych takie osoby, które mogą także przyjąć Cię pod swój dach. Jeśli nie ma 

w Twoim otoczeniu takich osób zorientuj się czy są jakieś instytucje czy organizacje, które 

oferują taką pomoc. Może to być specjalistyczny ośrodek wsparcia dla ofiar przemocy, 

centrum interwencji kryzysowej, organizacje pozarządowe.  

3. Na wypadek konieczności nagłego opuszczenia mieszkania miej przygotowaną torbę z 

niezbędnymi rzeczami. Nawet jeśli uważasz, że do takiej sytuacji nie dojdzie, warto 

wcześniej przygotować torbę czy plecak i ukryć go przed osobą, która Ci zagraża, tak aby w 

razie ataku móc ją szybko zabrać i odejść.  

4. Nie wstydź się mówić o tym czego doświadczasz. Jeśli doświadczasz przemocy od jakiegoś 

czasu i spodziewasz się, że dojdzie do kolejnego ataku przemocy czy innego przestępstwa, 

powiedz o swojej sytuacji zaufanym osobom z rodziny, sąsiedztwa i znajomych. Uczul ich, 

aby mieli na uwadze Twoje bezpieczeństwo. Poinstruuj ich, aby w razie zagrożenia wezwali 

Policję.  

5. Umów się z sąsiadami (o ile to możliwe) lub znajomymi na specyficzny 

sygnał/dźwięk/znak oznaczający, że potrzebujesz pomocy. Ustal z nimi, że gdy tylko 

dostaną Twój sygnał powiadomią Policję.  

6. Bądź szczera wobec swoich dzieci. Nie ukrywaj przed nimi tego, że doświadczasz 

przemocy, nie wybielaj przed nimi osoby sprawcy. Naucz je wzywać Policję gdy tylko 

zauważą ataki przemocy oraz dawać znaki sąsiadom.  

7. Zastanów się jak dotychczas dochodziło do ataków przemocy/agresji. Przypomnij sobie jak 

wówczas zachowywał się sprawca, jaki miał wyraz twarzy, ton głosu, co robił, jakie gesty 

wykonywał. Ta wiedza pozwoli Ci przewidzieć kiedy może dojść do następnego takiego 

ataku.  

8. Pomyśl czy jest coś, co może rozładować napięcie. W sytuacji zagrożenia Twoje 

bezpieczeństwo jest najważniejsze. Jeśli wiesz, że jedynie spełnienie żądań sprawcy pozwoli 

Ci je zachować – uczyń to.  

9. Przygotuj kopię ważnych dokumentów. Sprawcy przemocy bardzo często niszczą ważne 

dokumenty lub kradną, by wykorzystać je przeciwko swoim ofiarom.  

10. Jeśli to możliwe, otwórz odrębny rachunek bankowy.  

 


