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Przekazując Fundacji 1% podatku, darowiznę 
lub spadek pomagasz potrzebującym pomocy 
kobietom i dzieciom

nr KRS: 0000188668 
59 1020 1156 0000 7102 0059 9241

Fundacja Centrum Praw Kobiet oferuje:
  bezpłatne porady prawne, psychologiczne, socjalne, 
finansowe i spotkania z doradcą zawodowym;

  pomoc w kontaktach z policją, prokuraturą i sądami;
   bezpłatne poradniki i ulotki prawne;
   udział w warsztatach, w tym dotyczących finansów 
w grupach wsparcia i terapeutycznych;

  możliwość pobytu w schronisku dla kobiet i dzieci.

Fundacja Centrum Praw Kobiet
�� ul. Wilcza 60, lok. 19, 00–679 Warszawa, tel./faks (22) 6222517
�� ul. Piękna 66 a lok. 10 i 11, 00–672 Warszawa,  
tel./faks (22) 6520117
www.cpk.org.pl, www.finanse.cpk.org.pl
e-mail:  pomoc@cpk.org.pl, porady.prawne@cpk.org.pl 

porady.psychologiczne@cpk.org.pl

Tel. STO
P

 przem
ocy

 (22) 621 35 37

Pomoc możesz uzyskać również w oddziałach Fundacji:

Gdańsk, ul. Gdyńskich Kosynierów 11, 
80–866 Gdańsk, tel. (58) 341 79 15
Łódź ul. Piotrkowska 115 
90–430 Łódź, 
tel. (42) 633 34 11
Sochaczew, Kramnice Miejskie, 
ul. 1 Maja 21, lok. 307, 
tel. 604 263 566
Wrocław, ul. Ruska 46B p. 208 
50–079 Wrocław, 
tel. (71) 358 08 74
Żyrardów, ul. Mireckiego 63, 
96–300 Żyrardów, tel. 882 512 900

JESTEŚMY PO TO, ŻEBY  CI POMÓC!

Całodobowy 
telefon 

dla kobiet 
ofiar przemocy

600 07 07 17



Centrum Praw Kobiet realizuje na terenie Mazowsza 
projekt pod nazwą „Stereotypy czy dowody – monitoro-
wanie spraw o przemoc wobec kobiet” , którego celem 
jest stwierdzenie, czy i w jakim zakresie sędziowie, pro-
kuratorzy i obrońcy oskarżonych bagatelizują problem 
przemocy wobec kobiet i  łagodzą odpowiedzialność 
sprawców, odwołując się do  przesądów i  stereotypów 
na temat płci i ról płciowych. 

Wiele kobiet skarży się, że są źle traktowane przez sę-
dziów, prokuratorów, adwokatów, biegłych i  świadków. 
Ofiary przemocy mówią o  poczuciu niesprawiedliwo-
ści i krzywdy; nierzadko czują się tak, jakby to one były 
oskarżonymi, a nie pokrzywdzonymi w sprawie.

Stereotypy i uprzedzenia związane z rolą społeczną ko-
biet i mężczyzn widoczne są w tym, jak sędziowie i  inni 
uczestnicy postępowania zwracają się do  pokrzywdzo-
nych, jakie zadają pytania, jak komentują, i  jakie czynią 
uwagi. Stan nietrzeźwości mężczyzny traktowany jest na 
ogół jak okoliczność łagodząca, podczas gdy nietrzeźwe, 
maltretowane i  gwałcone kobiety obwiniane są o  przy-
czynianie się do przemocy, jakiej doznały, nawet wtedy, 
gdy w jej wyniku straciły życie z rąk bliskiego mężczyzny. 
Ofiary oskarża się, że same sobie są winne, gdyż „spro-
wokowały” sprawcę lub nie dość dobrze wywiązywały 
się z  roli żony lub matki. Kobieta, która broni się przed 
przemocą, nie jest zwykle uznawana za ofiarę. Mówi się 
wówczas o przemocy wzajemnej, która w wielu wypad-
kach znosi odpowiedzialność sprawcy lub wpływa na 
złagodzenie kary.

S T E R E O T Y P Y  W  S Ą D Z I E  N I E  M U S I S Z  B Y Ć  S A M A . . .
Jeśli jesteś osobą pokrzywdzoną w  wyniku przemocy 
w rodzinie, zgwałcenia, uporczywego nękania, przestęp-
stwa nie alimentacji i  chciałabyś, aby ktoś z  ramienia 
Centrum Praw Kobiet wspierał Cię i  obserwował Twoją 
sprawę, zgłoś się do nas. Postaramy się zapewnić udział 
naszej specjalnie przeszkolonej wolontariuszki na Twojej 
rozprawie.

Prześlij zgłoszenie pocztą elektroniczną na adres e-mail 
monitoring@cpk.org.pl z dopiskiem „prośba o  wysłanie 
obserwatorki/obserwatorka” i  datą rozprawy w  tytule 
e-maila albo wyślij SMS na numer 600 07 07 17, lub też 
zadzwoń do CPK na numer (22) 622 25 17. 

Jeśli potrzebujesz wsparcia, w  tym pomocy prawnej, 
psychologicznej, bezpiecznego schronienia zgłoś się 
do nas – dołożymy starań aby Ci pomóc. 

Interesujemy się także historiami kobiet, których sprawy 
już się zakończyły. Jeśli chciałabyś podzielić się swoimi 
doświadczeniami z  postępowania przed sądem wyślij 
do  nas e-mail z  dopiskiem „moja historia” lub list. Wie-
dza, jaką dzięki Wam zyskamy, pomoże nam w opraco-
waniu rekomendacji dotyczących zmian proceduralnych 
i organizacyjnych, które zapewnią skuteczniejszą ochro-
nę kobiet przed wtórną wiktymizacją w kontaktach z wy-
miarem sprawiedliwości. 

Wierzymy, że wspólnym wysiłkiem doprowadzimy 
do  usunięcia stereotypów i  uprzedzeń wobec kobiet 
z  praktyki stosowania prawa. Kobiety, które przełama-
ły wstyd i zdobyły się na odwagę aby dochodzić swoich 
praw zasługują na zaufanie i szacunek.

Pamiętaj, jesteśmy po to aby Ci pomóc.


