POLNISCH

ZÜNDFUNKE jest poradnią przeciwko
przemocy seksualnej wobec dzieci i kobiet.
Dziewczynki i chłopcy, kobiety i mężczyźni mają
prawo do pomocy! Ta pomoc jest w
Niemczech zagwarantowana prawnie.
Rodzice, nauczyciele, członkowie bliższej i dalszej
rodziny, znajomi oraz oczywiście dzieci i młodzież
mogą do nas przyjść.
Również kobiety, które były w dzieciństwie wykorzystywane seksualnie, mogą liczyć na naszą
pomoc.

Dane
adresowe
Poradnia pomocy dla kobiet i dzieci
wykorzystywanych seksualnie.

Terminy telefonicznej porady:
Tel. 040 / 890 12 15

poniedziałek:
wtorek:
środa:
piątek:

17.30 – 19.30
10.00 – 12.00
12.00 – 14.00
10.00 – 12.00

Jeżeli Państwo zostawią wiadomość na automatycznej
sekretarce, na pewno oddzwonimy.

Doradzamy:

Telefon: 040 - 890 1215
Telefax: 040 - 890 4838
E-Mail: info@zuendfunke-hh.de

Jak chronić dzieci
w moim otoczeniu –
rownież przed przemocą
seksualną

www.zuendfunke-hh.de
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Najważniejsze dla nas jest to, by uchronić dziecko
i zapewnić mu bezpieczne dzieciństwo pozba
wione przemocy seksualnej. Wspólnie poszukamy
rozwiazania.

Zündfunke e.V.  |  Max-Brauer-Allee 134
(Wejście Hospitalstraße)  |  22765 Hamburg
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poufnie, anonimowo i za darmo
telefonicznie
podczas rozmowy u nas w poradni lub
w miejscu dla Państwa odpowiedniego.
Na przykład w Państwa dzielnicy.
Podczas tej rozmowy może Państwu
towarzyszyć koleżanka lub dobry znajomy.
przez internet (info@zuendfunke-hh.de)
w języku polskim
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Esmarchstr.

Dojechać do nas można  S-bahnem lini S11/21/31 do
Holstenstraße, autobusem lini 20/25 do Max-Brauer-Allee Mitte
lub S-bahnem do dworca Altona i stamtąd autobusem lini 15/20/25
do Gerichtstraße

Wykorzystywanie seksualne dzieci i
przemoc seksualna wsród dzieci.

www.zuendfunke-hh.de

Wykorzystywanie seksualne dzieci i
przemoc seksualna wsród dzieci.

… co to jest?

… kto robi coś takiego?

Czy mogę coś zrobić?

Wykorzystywanie seksualne dzieci to nie tylko
gwałt.

Tylko w niewielu przypadkach sprawcami są osoby
dziecku obce. Najczęściej dzieci znają te osoby.
Sprawcą może być nauczyciel, trener ale i osoby z
rodziny jak wujek czy dziadek.

Siegając po informacje o problematyce wykorzystywania seksualnego zapewniają Państwo
dzieciom lepszą ochronę.

Za nim do tego dojdzie dzieci często poddawane są praktykom seksualnym, które są dla nich
nie miłe. Na przykład są zmuszane do dotykania miejsc intymnych osoby dorosłej albo
namawiane do fotografowania bez ubrania lub
do ogladania filmów pornograficznych.
Zdaża się również, że dzieci zmuszane są do
praktyk seksualnych przez starsze dzieci lub
młodzież. Jest to niezgodne z prawem i za
bronione.  Tego typu zachowanie ma szkodliwy
wpływ zarówno dla ofiar, jak i dla dzieci, które
w ten sposób postępują.
Wykorzystywanie seksualne występuje
wszędzie. Nikt nie powinien się z tego
powodu za swoją rodzinę lub otoczenie
wstydzić. Winę za to ponosi zawsze spra
wca. Najważniejsze jest to, że wspólnie
będziemy mogli uchronić dzieci przed
molestowaniem seksualnym.

Sprawcami są najczęściej mężczyźni, rzadko
kobiety.
Krzywdzone są nie tylko dziewczynki, ale również
chłopcy!
Dzieci i młodzież nie ponoszą żadnej winy za
molestowanie seksualne. One potrzebują naszej
pomocy i ochrony.

Rozmawiając w spokoju ze swoim dzieckiem
o codziennych wydarzeniach, dają Państwo
mu możliwość opowiadania też o problemach.
Proszę uważnie słuchać! PROSZĘ WIERZYĆ
W TO, CO OPOWIADA DZIECKO! Proszę je
wspierać!
Jeżeli są Państwo niepewni albo ktoś kogo
Państwo znają, był lub jest nadal wykorzystywany seksualnie, to proszę nie tracić czasu i
szukać pomocy. NIKT NIE MUSI POZOSTAĆ
SAM, Z TYM PROBLEMEM. My Państwu
pomożemy.
Proszę nie rozmawiać od razu ze sprawcą. On
wszystkiemu zaprzeczy. I: jest już uprzedzony.
Raz stawione zgłoszenie na policję, nie można
wycofać. Prosimy Państwa zastanowić się z nami
wspólnie, kiedy najlepiej poinformować policję.
Proszę nie zapomnieć o tym, że przemoc
seksualna pojawia się wszędzie: w naszej
rodzinie i w naszym otoczeniu.

Wykorzystywanie seksualne dzieci i
przemoc seksualna wsród dzieci.

