
Dlaczego Survivors UK oferuje pomoc 
wyłącznie osobom pełnoletnim?  

Nasza organizacja oferuje pomoc mężczyznom powyżej 18. roku życia. Jeśli masz ukończone 18 lat w momencie 

nawiązania kontaktu z naszą organizacją, Twój wiek w chwili doświadczenia przemocy seksualnej nie ma 

znaczenia.  

Pomagamy tam, gdzie możemy pomóc najbardziej 

Specjalizujemy się we współpracy z osobami powyżej 18. roku.  

Nasza organizacja nie ma doświadczenia w pracy z osobami poniżej 18. roku życia. Zgodnie z założeniami naszej 

organizacji obecnie zatrudniamy pracowników specjalizujących się w pomocy wyłącznie osobom pełnoletnim i 

dlatego w gronie naszych pracowników nie ma osób odpowiednio wykwalifikowanych do pracy z osobami poniżej 

18. roku życia. 

Z uwagi na to, że naszych usług udzielamy na odległość, bardzo trudno byłoby nam udzielić odpowiedniego 

wsparcia osobom niepełnoletnim. Nie posiadamy pracowników na miejscu, aby pomóc członkom tej grupy w 

sytuacji kryzysowej. 

Niepełnoletni i prawo 

Według prawa za osobę dorosłą uznaje się osobę powyżej 18. roku życia. Aby móc pracować z osobami poniżej 18. 

roku życia wymagane jest ukończenie określonych kursów oraz posiadanie odpowiednich kwalifikacji. 

Według prawa osoby, które ukończyły 16 rok życia uznaje się za zdolne do wyrażenia ważnej prawnie zgody na 

czynności seksualne z inną osobą. A zatem istnieje rozbieżność 2 lat, gdy w świetle prawa można „zachowywać się 

jak osoba dorosła”, lecz wciąż być traktowanym jak osoba nieletnia. 

Nasze zobowiązania prawne 

W przypadku osób poniżej 18. roku życia narażonych na ryzyko doświadczenia przemocy seksualnej naszym 

obowiązkiem jest zgłoszenie takiego przypadku innym organom tj. instytucjom zapewniającym opiekę społeczną 

lub policji. 

Jeżeli istnieją podejrzenia, że osoba poniżej 18. roku życia może być narażona na doświadczanie przemocy, 

jesteśmy zobowiązani podjąć działania bez względu na to, czy osoba ta wyraża zgodę, czy nie. 

Zawsze staramy się wcześniej skonsultować to z daną osobą, jednak czasem jesteśmy zmuszeni powiadomić o tym 

odpowiednie instytucje, nawet jeśli ta osoba nie wyraża na to zgody. 

Dostępne formy pomocy 

Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, a doświadczasz lub doświadczyłeś przemocy seksualnej, dowiedz się, co zrobić 

i które instytucje mogą Ci pomóc. 

http://survivorsuk.wpengine.com/wp-admin/%5bhomeurl%5d/question/advice-for-under-18s/

