
Niezależna pomoc 
i wsparcie dla ofiar 
gwałtu i napaści na tle 
seksualnym

Niezależni doradcy 
ofiar przemocy na tle 
seksualnym (ISVA) w 
Devon, Kornwalii i na 
Wyspach Scilly
03458 12 12 12

„Mój doradca był 
wyrozumiały i uspokoił 
mnie. Czułam, że mam 
w nim wsparcie”.



Niezależni doradcy ofiar przemocy seksualnej (Independent 
Sexual Violence Advisors, ISVA) udzielają niezależnych 
usług wsparcia osobom, które niedawno lub w przeszłości 
doświadczyły gwałtu lub napaści na tle seksualnym i zgłosiły  
to zdarzenie policji.

Wspieramy również osoby, które nie zgłosiły się na policję i zastanawiają 
się, co powinny zrobić. Nasi ISVA spotkają się z Tobą, aby przyjrzeć się 
wszystkim opcjom i wybrać najlepszą w Twojej sytuacji.

Twój ISVA będzie współpracował w Twoim imieniu ze wszystkimi 
organami systemu sądownictwa karnego i organizacjami lokalnymi, 
aby opracować plan wsparcia, uwzględniając okoliczności i Twoje 
indywidualne potrzeby. Może to wymagać od Twojego ISVA 
skierowania Cię do odpowiednich służb działających w ramach First 
Light lub lokalnej społeczności.

ISVA…

Czym zajmuje się ISVA?

udzielają praktycznych rad

ocena potrzeb

porady 

skierowanie do 
odpowiednich służb

pomoc przy zgłoszeniu 
zdarzenia

oferują wsparcie

nie osądzają

wysłuchają Cię

wspierają w sądzie 

zapewniają poufność

wspierają i doradzają



Czego możesz oczekiwać?

Jak będzie wyglądać moja pierwsza wizyta?
Twój ISVA wyjaśni swoją rolę i powie, przez jaki okres 
możesz liczyć na wsparcie. Oceni również zakres Twoich 
potrzeb i omówi z Tobą plan działania. Ustalony zostanie 
również wymagany poziom i częstotliwość wsparcia. W 
razie potrzeby ISVA skontaktuje się w Twoim imieniu 
z policją, aby uzyskać aktualne informacje na temat 
dochodzenia. Wyjaśni Ci wszystko, abyś był/-a dobrze 
poinformowany/-a o postępach w swojej sprawie.

Czy muszę zgłosić się na policję?
Jeśli masz ukończone 18 lat i nie masz pewności, że 
chcesz zgłosić zdarzenie na policję, Twój ISVA może się z 
Tobą spotkać i omówić wszystkie opcje.  
 
Jeśli postanowisz zgłosić się na policję, ISVA 
przeprowadzi Cię przez ten proces od początku do końca. 
Jeśli postanowisz tego nie robić, Twój ISVA przeanalizuje 
Twoje potrzeby i skieruje Cię do odpowiednich służb.

Co się stanie, jeśli zgłoszę się na policję?
Jeśli zgłosisz się na policję, zostanie przeprowadzone formalne 
dochodzenie w związku z Twoim doniesieniem. Po zakończeniu 
dochodzenia Twoja sprawa zostanie rozpatrzona w celu 
ustalenia, czy powinna trafić do sądu. Jeśli podejrzany w Twojej 
sprawie zostanie oskarżony, a sprawa zostanie skierowana do 
sądu, ISVA może zaplanować Twoją wizytę w sądzie przed 
rozpoczęciem procesu. Możesz zwrócić się do niego z wszelkimi 
wątpliwościami związanymi ze stawieniem się w sądzie; udzieli 
Ci także wsparcia w dniu rozprawy.



Matt* został skierowany do ISVA, ponieważ był 
w dzieciństwie wykorzystywany seksualnie przez 
bliskiego członka rodziny. Nigdy nikomu o tym  
nie powiedział.

Początkowo Matt nie chciał zgłaszać wykorzystywania, 
ponieważ obawiał się reakcji swoich rodziców. ISVA 
poinformował Matta, że może liczyć na jego wsparcie 
także podczas rozmowy z rodzicami. Miało mu to ułatwić 
podjęcie decyzji o zgłoszeniu wykorzystywania po tym, jak 
dowiedzą się już o nim członkowie rodziny. Matt przystał na 
tę propozycję. By ułatwić Mattowi rozmowę z rodzicami był 
przy niej obecny przedstawiciel ISVA. 

Po ujawnieniu zdarzenia rodzinie Matt poczuł, że przy 
wsparciu swojego ISVA i rodziny jest gotowy zgłosić zdarzenie 
na policję. Miał poczucie, że go wysłuchano, a co ważniejsze, 
uwierzono mu. ISVA szczegółowo wyjaśnił mu także 
potencjalne konsekwencje dochodzenia.

Mówi, że teraz czuje się pewniej i chociaż wie, że dochodzenie 
trochę potrwa, jest mu łatwiej na co dzień, także w sytuacjach, 
które dotychczas były dla niego trudne. Twierdzi, że samo to 
stanowi istotną zmianę na lepsze w stosunku do tego, jak żył 
przed zgłoszeniem wykorzystywania.

Historia Matta

*Imiona zmieniono, by chronić tożsamość klientów. Zdjęcie przedstawia modela.

„Sarah*, moja 
doradczyni ISVA, była 
przy mnie na każdym 
etapie i wszystko mi 
wyjaśniała. Bez niej 
nie zdołałbym przez to 
przejść”.



Przydatne numery telefonów

Safer Futures 
Wsparcie dla ofiar przemocy domowej i na tle seksualnym w 
Kornwalii 
0300 777 4 777  
saferfutures@firstlight.org.uk

SARC – Devon i Kornwalia 
0300 303 4626  
sarchelp.co.uk

Devon and Cornwall Victim Care Unit (służby pomocy ofiarom - 
Devon i Kornwalia 
01392 475 900 
0300 303 0554

Devon Domestic Abuse Support Service (wsparcie dla ofiar 
przemocy domowej w Devon) 
0345 155 1074

Plymouth Domestic Abuse Service (PDAS) (wsparcie dla ofiar 
przemocy domowej w Plymouth) 
0800 458 2558

Torbay Domestic Abuse Service (wsparcie dla ofiar przemocy 
domowej w Torbay) 
01803 69 88 69

The Survivor Pathway 
survivorpathway.org.uk

Samaritans (24-godzinna infolinia) 
116 123

Intercom Trust 
0800 612 3010

National Sexual Health - 24-godzinna infolinia krajowej służby 
zdrowia seksualnego 
0300 123 7123

NAPAC - wsparcie dla osób wykorzystywanych w dzieciństwie 
0808 801 0331

mailto:saferfutures@firstlight.org.uk
http://sarchelp.co.uk
http://survivorpathway.org.uk


Skontaktuj się z nami

O lokalizacji Twojego ISVA decyduje Twoje miejsce zamieszkania w Devon i 
Kornwalii.

Telefon 
03458 12 12 12

E-mail  
isva@firstlight.org.uk

Czy mogę wyrazić swoją opinię?

Będziemy wdzięczni za wszelkie 
opinie na temat naszych usług. Możesz 
przekazać je w dowolnym momencie 
współpracy z ISVA. Opinie możesz 
przesłać na kilka sposobów:

Formularze dotyczące radzenia sobie 
z sytuacją i rekonwalescencji – Twój 
ISVA poprosi Cię o wypełnienie tych 
formularzy na kluczowych etapach 
współpracy z nami. Mają uświadomić 
Ci poczynione postępy. Swoją opinię 
na temat świadczonych przez nas 
usług możesz wyrazić w jednej z części 
formularza.

Klienci First Light mogą przesyłać 
swoje opinie na adres e-mail info@
firstlight.org.uk.

Codziennie sprawdzamy zawartość 
tej skrzynki e-mail, a komentarze 
przekazywane są kierownikowi ds. 
usług, który porządkuje je, a w razie 
potrzeby odpowiada na wiadomości.
Wszystkie komentarze traktujemy 
poważnie, chroniąc Twoją prywatność 
i poufność danych.

Jeśli chcesz skontaktować się 
bezpośrednio z kierownikiem ISVA w 
Devon i Kornwalii, możesz poprosić 
swojego ISVA o dane kontaktowe lub 
przesłać wiadomość e-mail na adres 
info@firstlight.org.uk. Twój adres 
e-mail zostanie przekazany właściwej 
osobie. Możesz także zadzwonić pod 
numer 03458 121212, prosząc o 
rozmowę z kierownikiem ISVA.

First Light to nazwa handlowa First Light South West Ltd.
Nr rej. firmy: 03440794 Nr rej. organizacji charytatywnej: 1090457
Adres: The Business Centre, 2 Cattedown Road, Plymouth PL4 0EG

Wspieranie First Light
First Light to działająca na południowym zachodzie Anglii organizacja 
charytatywna, która pomaga osobom dotkniętym przemocą domową i 
przemocą na tle seksualnym.

Jeśli chcesz wesprzeć First Light jako wolontariusz/-ka, przekazując 
darowiznę lub uczestnicząc w zbiórce funduszy na naszą działalność, 
wejdź na stronę firstlight.org.uk lub napisz do nas na adres hello@
firstlight.org.uk

 @FirstLightSW  @FirstLightSW  FirstLightSW firstlight.org.uk FirstLightSW firstlight.org.uk

Poufność  
Informacje, które nam przekażesz, 
pozostaną poufne.
Wyjątkiem są sytuacje, w 
których Ty, dziecko lub ktoś 
inny jest narażony na poważne 
niebezpieczeństwo.

Równość, różnorodność i 
prawa człowieka 
Każdy ma prawo do 
sprawiedliwego i godnego 
traktowania bez względu na płeć, 
niepełnosprawność, pochodzenie 
etniczne, religię, orientację 
seksualną czy wiek.

First Light ISVA Service, The Business Centre
2 Cattedown Road, Cattedown, Plymouth Devon PL4 0EG

mailto:isva@firstlight.org.uk
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiMy_P6_YLkAhXGJlAKHSYACsYQFjAAegQIABAB&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Ffirstlightsw%3Flang%3Den&usg=AOvVaw0NtVGeyLoW7Qx4TsIHljx3
https://www.facebook.com/FirstLightSW/
http://firstlight.org.uk

