
 

 

 

 

 

INFORMATOR  
 

Gmina Siedlec  

ul. Zbąszyńska 17 

64-212 Siedlec  

 

tel. 68/3848521  

ug@siedlec.pl 
 

 

 

 

 

 

SZUKASZ POMOCY ? 

 

 

Masz problemy w domu, w szkole ? 

Doznajesz przemocy ? 

Nie radzisz sobie ze swoimi emocjami ? 

 

POSTARAMY CI SIĘ POMÓC 

źródło: www.116111.pl 

 

 

TELEFONY ZAUFANIA 

 

 

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży   

116 111 

 

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki – 

Narkomania  

801 199 990 

 

Młodzieżowy [i nie tylko] Telefon Zaufania  

 9288 

 

Pogotowie rodzinne   

22 613 69 91 

 

Telefon "Stop Przemocy" dla Dzieci i Młodzieży 

oraz ich Rodziców  

42 682 28 37 

 

Dziecięcy Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka  

800 121 212 

 

Antydepresyjny Telefon Zaufania  

22 484 88 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

FB: Gminna Komisja Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Siedlcu  

 

 

PRZEMOC 

Bicie, popychanie, szarpanie, ciągnięcie za włosy i inne 

zachowania, które sprawiają Ci ból są przemocą fizyczną. 

Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić i źle traktować. 

Wyzywanie, ośmieszenie, obrażanie czy poniżanie to 

przejawy przemocy psychicznej.  

Jeśli ktokolwiek dotyka Cię w sposób, w jaki sobie nie 

życzysz, lub chce, żebyś Ty go dotykał/a, jeśli ktoś mówi  

o Twoim ciele w sposób który Cię zawstydza lub obraża, 

jeśli czujesz, ze ktoś zmusza Cię do zachować związanych  

z seksualnością nazywamy to wykorzystaniem seksualnym. 

Masz prawo bronić się przed tym, gdyż jest to przestępstwem 

nawet wtedy, gdy inni uważają to jedynie za żart i wygłupy. 

Nieważne czy robi to osoba dorosła, czy ktoś w Twoim 

wieku, czy znasz tę osobę, czy jest to ktoś zupełnie obcy.  

Nikt nie ma prawa Cię krzywdzić. Jeśli ktoś Cię krzywdzi, 

powiedz o tym zaufanej osobie. Może to być Twój rodzic, 

nauczyciel lub ktoś z dalszej rodziny (np. ciocia, wujek). 

Jeśli nie masz z kim porozmawiać o przemocy, której 

doświadczasz, zawsze możesz zadzwonić na telefon 

zaufania. Możesz również zgłosić swój problem Policji lub 

do Ośrodka Pomocy Społecznej.  

Kontakt z policją może być pierwszym krokiem, aby zmienić 

sytuację w domu. Policja ma obowiązek zareagować  

i zapewnić Ci bezpieczeństwo. Poza udzieleniem 

bezpośredniej pomocy powinni również założyć tzw. 

„niebieską kartę”. Dzięki takiej karcie dzielnicowy będzie 

wiedział co dzieje się u Ciebie w domu i co jakiś czas (raz  

w miesiącu) będzie przychodził, aby sprawdzić czy wszystko 

jest w porządku.  

Posterunek Policji w Siedlcu:  

ul. Zbąszyńska 23  68/3875340 

Ośrodek Pomocy Społecznej 68/3848521 wew. 19, 20, 21  

(w godzinach otwarcia urzędu) 
 

Numer alarmowy: 112   Policja: 997 
 

mailto:ug@siedlec.pl


 

PSYCHOLOG 

Psycholog to osoba, która ukończyła wyższe jednolite studia 

na kierunku psychologii i jest przygotowana do pracy  

z drugą osobą, udzielania jej wsparcia oraz pomocy 

psychologicznej. Psychologa spotkasz w różnych 

instytucjach i placówkach zajmujących się pomocą dzieciom 

i dorosłym.  

 

Do psychologa możesz iść między innymi gdy: 

 odczuwasz trudności w kontakcie z rówieśnikami, 

 ktoś Cię zaczepia, przezywa, zabiera Twoje rzeczy, 

 obawiasz się jakiegoś nauczyciela lub masz poczucie, że 

nie jesteś sprawiedliwie traktowany, 

 odczuwasz trudności w kontakcie z rodzicami bądź 

innymi członkami rodziny, 

 doświadczasz przemocy w swoim domu lub 

jakimkolwiek innym miejscu, 

 czujesz się osamotniony lub smutny, a także w wielu 

innych sytuacjach, w których potrzebujesz porady  

i wsparcia. 

 

Jeśli w Twojej szkole nie pracuje psycholog, możesz zwrócić 

się o pomoc pedagoga, wychowawcy bądź ulubionego 

nauczyciela. Jeśli chciał/abyś skorzystać z pomocy 

psychologa poza szkołą, np. w Punkcie Konsultacyjnym  

w Siedlcu, na wizytę musiałby zapisać Cię rodzic lub 

opiekun – chyba, że masz ukończone 18 lat.  

 

Psychologa obowiązuje tak zwana tajemnica zawodowa, 

oznacza to, że psycholog nie może opowiadać innym o tym 

czego dowiaduje się od Ciebie. Jednak jeśli jesteś osobą 

niepełnoletnią to o pewnych sprawach musi rozmawiać  

z rodzicami lub opiekunami. Na spotkaniu możesz zapytać 

psychologa o to, co zostanie między wami, a o czym musi 

informować rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

TU MOŻESZ UZYSKAĆ  

BEZPŁATNĄ POMOC 

 

Punkt Konsultacyjny  
Urząd Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17 

wejście od strony parkingu za urzędem  

 

PSYCHOLOG DLA DZIECI  

I MŁODZIEŻY  

 

Pani Barbara Górecka – Atkinson  

I i III czwartek miesiąca w godz. 13:00-16:00 

II czwartek miesiąca w godz. 13:00-19:00 

ZAPISY: 68/3848521 wew. 34   
(w godzinach otwarcia urzędu) 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMY W DOMU 

Sytuacje, kiedy nie zgadzamy się z rodzicami mogą zdarzać 

się zawsze, bez względu na to ile mamy lat. Kiedy dorastasz 

konflikty między Tobą a rodzicami mogą pojawiać się 

częściej, a ich powody mogą być różne. Masz prawo mieć 

inne zdanie na temat wielu spraw, a Twoi rodzice mogą nie 

zgadzać się na coś, na co Ty masz ochotę. Pamiętaj, że 

rodzice się o Ciebie martwią, a ich ograniczenia zwykle są 

przejawem troski.  

Nieporozumienia pojawiają się w każdej rodzinie, w każdej 

też mogą wyglądać inaczej. W czasie kłótni może paść wiele 

nieprzyjemnych słów, pojawiają się silne emocje. Pamiętaj, 

że konflikt jest nieprzyjemny dla obu stron i warto jest 

podejmować próby jego rozwiązania.  

 

SZKOŁA 

Szkoła to miejsce w którym w młodym wieku spędzasz dużo 

czasu. Z jednej strony możesz w niej nauczyć się ciekawych 

rzeczy, poznać nowe osoby, czasem znaleźć przyjaciela na 

całe życie, ale z drugiej strony chodzenie do szkoły wiąże się 

również z obowiązkami: codziennym uczestniczeniem  

w zajęciach, odrabianiem prac domowych, sprawdzianami, 

koniecznością uczenia się. Może się, zdarzyć, że w którymś 

momencie dostrzeżesz pewną nierównowagę pomiędzy tym, 

co postrzegasz jako zalety i wady chodzenia do szkoły. 

Wtedy łatwo o zniechęcenie i poczucie, że nie lubisz chodzić 

do swojej szkoły.  

Jeśli jest tak, że niechętnie chodzisz do szkoły – zastanów 

się, co jest tego przyczyną. Co sprawia, że nie lubisz chodzić 

do szkoły? Co możesz z tym zrobić? Gdy z jakiegoś powodu 

nie lubisz chodzić do szkoły, ważne jest, aby móc o tym 

porozmawiać z zaufaną osobą dorosłą. Być może poznanie 

czyichś doświadczeń lub w ogóle skonfrontowanie Twojego 

sposobu myślenia z inną perspektywą okaże się być bardzo 

pomocne. 


