
Pomoc i wsparcie dla osób, które 
doznały przemocy domowej lub 
wykorzystywania seksualnego

0300 777 4 777 saferfutures.org.uk

http://saferfutures.org.uk


Safer Futures to działająca w Kornwalii i na 
Wyspach Scilly organizacja pomagająca 
dzieciom, młodym ludziom, kobietom i 
mężczyznom, którzy doświadczyli przemocy 
domowej i wykorzystywania seksualnego.

Jeśli nie odbierzemy połączenia, 
można zostawić wiadomość na 
bezpiecznej infolinii.

Wspólny punkt kontaktowy 
SARC i ISVA (niezależnych 
doradców ofiar przemocy 
na tle seksualnym).

Czym jest Safer Futures?

Ośrodek dla ofiar napaści 
seksualnych (SARC) działający w 
ramach Funduszu Opieki Zdrowotnej 
Północnego Devon 

Infolinia Safer Futures
poniedziałek–piątek 09:00–21:00
sobota 09:00–17:00

 0300 777 4 777

Kontakt z policją w nagłych 
wypadkach 

Kontakt z policją w sprawach 
innych niż nagłe wypadki 

 999  101

 0300 303 4626

„Kiedy po raz pierwszy 
zadzwoniłam do Safer Futures, 
okazano mi wsparcie i zrozumienie. 
Omówili ze mną plan bezpiecznego 
działania i przedstawili wszystkie 
dostępne opcje. Potem 
przystąpiłam do programu SUsie, 
który uratował mi życie”.



Infolinia zespołu reagowania

Safer Futures prowadzi infolinię dla ofiar przemocy 
domowej. Pracownicy infolinii udzielają wsparcia, porad i 
informacji. W stosownych przypadkach przeprowadzą z 

Tobą ocenę ryzyka i opracują plan bezpiecznego działania. Nasz 
zespół pomoże Ci uzyskać dostęp do programów Safer Futures i 
skieruje Cię do innych lokalnych i ogólnokrajowych organizacji, 
które mogą udzielić Ci wsparcia.

Współpracujący z nami mentorzy i specjaliści udzielają także 
stałego wsparcia ofiarom przemocy domowej.

Niezależni doradcy ofiar przemocy domowej (IDVA) 

Z Safer Futures współpracują także niezależni doradcy 
ofiar przemocy domowej (Independent Sexual Violence 
Advisors, IDVA), którzy są przeszkoleni w udzielaniu 

pomocy osobom bezpośrednio narażonym na poważne 
niebezpieczeństwo.

IDVA udzielają wsparcia emocjonalnego oraz praktycznych 
porad i wskazówek, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojej 
rodzinie. Pomogą Ci w dokonywaniu bezpiecznych wyborów i 
mogą skontaktować się w Twoim imieniu z innymi specjalistami. 
Mogą wesprzeć Cię podczas postępowania sądowego, pomóc w 
znalezieniu bezpiecznego zakwaterowania i występować w Twoim 
imieniu. 

Powrót do równowagi

Safer Futures może stworzyć dostosowany do Twoich 
potrzeb pakiet usług, które ułatwią Ci powrót do 
równowagi. Usługi są przeznaczone dla każdej osoby 

powyżej piątego roku życia, która doświadczyła przemocy domowej 
lub przemocy na tle seksualnym w dowolnym momencie swojego 
życia. Współpracujemy z wieloma usługodawcami, dzięki czemu 
możemy zaoferować Ci szereg opcji, w tym pomoc udzielaną 
indywidualnie lub w ramach grup wsparcia. Usługi świadczone są 
online, stacjonarnie i telefonicznie, w różnych środowiskach i 
kontekstach.

Nasze programy



Programy wspierania powrotu do równowagi

Program SUsie to program wsparcia dla ofiar przemocy 
domowej, który opiera się na pracy grupowej. Osobom, które 
doświadczyły przemocy domowej pomaga poradzić sobie z 

traumą i rozpocząć nowy etap życia. Jego celem są długoterminowe, 
pozytywne zmiany i wypracowanie zachowań, które pozwolą bronić 
się przed tego rodzaju przemocą w przyszłości.   

Reconnect jest programem przeznaczonym dla dzieci i młodzieży 
w wieku 8–15 lat, które doświadczyły przemocy domowej. Ma im 
pomoc w procesie rekonwalescencji i w budowaniu umiejętności 
adaptacji do zmieniającej się sytuacji.

Program zmiany zachowania

Change 4 U to program wsparcia grupowego dla osób, 
które same stosują przemoc w stosunku do najbliższych. 
Jego celem jest zmiana przekonań i zachowań oraz 

budowanie pełnych szacunku, odpowiedzialnych postaw wobec 
siebie i innych.

Oferowany w ramach programu szeroki zakres wsparcia dla 
partnerów i byłych partnerów ma zapewnić bezpieczeństwo 
rodzinom.

Edukacja

Program Zdrowych Relacji pomaga dzieciom i młodzieży 
zrozumieć, czym jest zdrowy i oparty na szacunku 
związek, a przez to umożliwić im podejmowanie 

świadomych i bezpiecznych decyzji przez całe życie.

Szkolenia

Safer Futures organizuje szkolenia dla specjalistów ze 
wszystkich sektorów.

Oferujemy trzy rodzaje szkoleń:

Poziom 1 
Zwiększanie świadomości (pół dnia)

Poziom 2 
Szkolenie szczegółowe (cały dzień)

Poziom 3 
Szkolenie specjalistyczne (cały dzień)



Childline 

0800 11 11 

CLEAR – terapia i wsparcie w zakresie traum emocjonalnych  

01872 261 147

Cornwall Refuge Trust 

01872 225 629

Cornwall Sexual Assault Referral Centre (SARC) (ośrodek dla ofiar przemocy na tle 

seksualnym) 

0300 303 4626 sarchelp.co.uk 

Independent Sexual Violence Advisors (ISVAs) (niezależni doradcy ofiar przemocy 

na tle seksualnym) 

03458 121212

Jigsaw (Cornwall Council)  

Wsparcie dla dzieci i młodzieży będących ofiarami przemocy i wykorzystywania  

0300 1234 101

LGBT Intercom Trust 

Infolinia 0800 612 3010 

Ogólnokrajowa infolinia dla ofiar przemocy domowej  

24-godzinna bezpłatna infolinia  0808 2000 247 

NSPCC 

0808 800 5000 

Respect: Men’s Advice Line (infolinia dla mężczyzn) 

0800 801 0327 

Samaritans – 24-godzinna bezpłatna infolinia  

116 123 lub email jo@samaritans.org

Survivors UK (wsparcie dla mężczyzn będących ofiarami gwałtu i przemocy na tle 

seksualnym)  

020 3598 3898 

Victim Support (wsparcie dla ofiar)  

0808 1689 111 

WAVES (wsparcie dla ofiar przemocy domowej i wykorzystywania)  

07815 136 743 

West Cornwall Women’s Aid (wsparcie dla kobiet na terenie Kornwalii zachodniej) 

01736 367 539 

The Women’s Centre Cornwall (ośrodek dla kobiet na terenie Kornwalii środkowej) 

Infolinia dla ofiar gwałtu i przemocy seksualnej 01208 77099 

Infolinia dla ofiar przemocy domowej 01208 79992

Przydatne numery telefonów

http://sarchelp.co.uk
mailto:jo@samaritans.org


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 

Organizacja Safer Futures pomaga ofiarom przemocy domowej 
i przemocy na tle seksualnym. First Light świadczy usługi we 
współpracy z Barnardos i jest finansowana przez Safer Cornwall.

First Light to 
organizacja 
charytatywna, która 
wspiera osoby 
dotknięte przemocą 
domową i przemocą 
na tle seksualnym 
w Kornwalii, Devon 
i Wiltshire. Więcej 
informacji można 
znaleźć na stronie 
firstlight.org.uk

Barnardo’s chroni i 
wspiera wymagające 
największej troski 
dzieci i młodzież w 
Wielkiej Brytanii. 
Szczegółowe informacje 
opublikowano na stronie 
barnardos.org.uk

Safer Cornwall zrzesza 
organizacje publiczne, 
wolontariackie, 
środowiskowe i 
prywatne, które 
działają wspólnie na 
rzecz bezpieczeństwa 
kornwalijskich 
społeczności.

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.

Wspieranie First Light
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

Tel.: 0300 777 4 777
E-mail: saferfutures@firstlight.org.uk
saferfutures.org.uk

KONTAKT Z 
NAMI

Wsparcie Safer Futures 
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