
Niezależne usługi doradcze  
w zakresie przemocy seksualnej  
 

Niezależni doradcy ds. przemocy seksualnej (ang. ISVA) są przeszkoleni w dbaniu o Twoje 
potrzeby, zapewniając przy tym opiekę i zrozumienie. 

Rola niezależnych doradców ds. przemocy seksualnej 

Doradca pomoże Ci zrozumieć, jak przebiega postępowanie karne, wyjaśni następstwo zgłoszenia przestępstwa na 

policję oraz istotę przeprowadzenia kryminalistycznej analizy w celu odzyskania zapisów DNA. 

Rolą doradcy jest jedynie dostarczenie informacji i nikt nie oczekuje od Ciebie zgłoszenia incydentu na policję. 

Nie musisz się do niczego zobowiązywać. Kontakt z doradcą jest dostosowany do potrzeb indywidualnych – 

niektórzy klienci mają potrzebę regularnych spotkań, natomiast innym wystarczy sporadyczna rozmowa przez 

telefon.  

Porady na temat systemu sądownictwa 

Bardzo często skorzystanie z usług doradczych stanowi pierwszy krok w uzyskaniu dostępu do systemu 

sądownictwa karnego. Należy jednak pamiętać, że doradca nie jest prawnikiem. 

Może on udzielić porady w zakresie systemu sądownictwa karnego oraz dokonywania zgłoszeń na policję, jednak 

nie może udzielać porady prawnej. 

Niezależni doradcy ds. przemocy seksualnej posiadają kwalifikacje akredytujące zgodne z krajowymi normami 

usług.  

Doradcy ds. przemocy seksualnej mogą pomóc, ale nie są terapeutami 

Każdy może mieć różne odczucia odnośnie skorzystania z naszych usług doradczych. W sytuacji, kiedy klient nie 

ma potrzeby dostępu do systemu sądownictwa karnego oraz korzysta już z usług doradztwa, nasz doradca ds. 

przemocy seksualnej może nie być w stanie udzielić klientowi dodatkowego wsparcia, chyba że potrzebuje on 

pomocy związanej z bieżącym ryzykiem. 

Ta ścieżka może okazać się dość trudna. Nasze usługi ds. przemocy seksualnej nie mają jednak na celu zachęcenia 

klienta do podzielenia się swoimi doświadczeniami, a raczej skupiają się na wypracowaniu planu bezpiecznego 

działania oraz dalszego postępowania – zarówno poprzez wybór drogi sądowej, jak i skorzystanie z usług 

doradczych oferujących wsparcie.  

Dostępne opcje 

Dowiedz się więcej na temat kwestii prawnych związanych z przemocą seksualną wobec mężczyzn. 

Jeśli chcesz porozmawiać na temat przemocy seksualnej wobec mężczyzn oraz dowiedzieć się, czy potrzebujesz 

wsparcia naszych doradców, skontaktuj się z naszym zespołem poprzez czat internetowy lub czat SMS-owy. 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/question/male-sexual-abuse-and-the-law/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/web-chat/
http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/ways-we-can-help/sms-chat/

