
Pandemia koronawirusa a przemoc domowa. Gdzie szukać pomocy? 

Jeśli czujesz, że doświadczasz w domu przemocy psychicznej czy fizycznej i boisz 

się zgłosić na policję a przestępstwo się dzieje. Nie chcesz aby inni o tym wiedzieli. 

Podsyłam Ci propozycje idealną dla Ciebie i Twoich dzieci a moich uczniów! 

Jesteście dla mnie ważni!! Wasze bezpieczeństwo to priorytet!.  

Pracuje jako psycholog w ZSS i udzielam się w POSZKODOWANI 

PRZESTĘPSTWEM  ODZIAŁ W SŁUPCY . Dyrektorka tego oddziału to naprawdę 

bardzo dobra kobieta. W projekcie tym pracują ludzie pełni serca. ;) Nie bój się 

zgłosić. Chcemy  Ci pomóc  

 Pozwól sobie spróbować ! Zasługujesz na więcej! . Twojej dzieci zasługują na życie 

pełne miłości i spokoju a nie przemocy!. 

Jeśli obawiasz się, że się znamy ( choć obwiązuje mnie tajemnica zwodowa). W 

projekcie możesz poprosić o innego psychologa- nie będę mieć dostępu do Twojej 

sprawy. ;) 

 

Informacje o projekcie ;) 

Uprzejmie informuje, że Towarzystwo Inicjatyw Obywatelskich z Konina, ul. PCK 13 – 

realizuje w latach 2019 -2021 projekt współfinansowany przez Ministra 

Sprawiedliwości pt. „Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz 

osobom im najbliższym,  świadkom  i osobom im najbliższym”. 

TIO zapewnia bezpłatną pomoc prawną, psychologiczną, mediację, pomoc 
terapeutyczną. Ponadto dla osób uprawnionych zwracamy  koszty dojazdu środkami 
komunikacji publicznej do Punktów Pomocy w Koninie,  Kazimierzu Biskupim, Kole, 
Słupcy i Turku,  koszty schronienia,  dofinansowania do zakupu żywności, szkolenia 
podnoszące kwalifikacje zawodowe oraz wyjazd małoletniego na krótki wypoczynek. 

Ze środków Funduszu Sprawiedliwości uruchomiliśmy Ośrodek Pomocy Osobom 
Pokrzywdzonym Przestępstwem w Koninie oraz Lokalne Punkty  w Kazimierzu 
Biskupim, Słupcy, Kole i Turku. ( na czas koronawirusa pracujemy zdalnie) 

Czynna jest infolinia całodobowa pod numerem telefonu 792 592 909 oraz telefony 
do osób pierwszego kontaktu w Koninie tel. 792 592 072,  w 
Słupcy  tel. 792 592 027,  w Kole tel. 792 592 042, w Turku tel. 792 592 034  i w 
Kazimierzu Biskupim tel. 792 592 884. 

 


