
Czy czujesz, 
że grozi Ci
przemoc lub
możesz stać
się jej ofiarą?

Możemy Ci
pomóc.
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Czym jest Gaia Centre?
Gaia Centre zapewnia poufną, bezstronną i niezależną pomoc dla
osób mieszkających w londyńskiej dzielnicy Lambeth, które
doświadczyły przemocy ze względu na płeć.  Pomagamy dziewczętom
powyżej 13 roku życia oraz chłopcom, którzy ukończyli 16 lat – w
tym lesbijkom, gejom, osobom biseksualnym lub niepewnych
swojej seksualności.  Gaia Centre wspiera również osoby
transgenderowe, które identyfikują się jako osoby płci męskiej,
żeńskiej, płci odmiennej lub kwestionują swoją tożsamość płciową.

Czym jest przemoc ze względu na płeć
(ang. gender-based violence)?
Przemoc ze względu na płeć zachodzi wtedy, gdy osoba lub grupa
osób wywierają presję i kontrolę nad drugą osobą.

Do przemocy ze względu na płeć należą:

• przemoc domowa (na tle fizycznym, seksualnym, finansowym,
emocjonalnym lub psychologicznym),

• gwałt i wykorzystywanie 
seksualne,

• nękanie,

• prostytucja,

• handel ludźmi w celach 
wykorzystania seksualnego,

• okaleczanie żeńskich 
narządów płciowych,

• przymusowe małżeństwo,

• tzw. przemoc w obronie 
honoru



Kto może skorzystać ze wsparcia
oferowanego przez Gaia Centre?
Nasze centrum oferuje wsparcie osobom wymienionym poniżej oraz
ich dzieciom.  Osoby zamieszkałe w dzielnicy Lambeth,
doświadczające lub narażone na przemoc ze względu na płeć oraz
zaliczające się do jednej z poniższych kategorii:

• kobiety i dziewczęta powyżej 13 roku życia,
• mężczyźni i chłopcy powyżej 16 roku życia,
• osoby transgenderowe, które identyfikują się jako osoby płci męskiej,

żeńskiej, płci odmiennej lub kwestionują swoją tożsamość płciową.

Rodzaj pomocy jest dostosowany do indywidualnych potrzeb osób,
które się do nas zgłaszają.

Jakie rodzaje pomocy są oferowane 
przez Gaia Centre?
Rodzaj oferowanej przez nas pomocy jest dostosowany do Twoich
indywidualnych potrzeb.  Naszym celem jest opracowanie
dedykowanego planu pomocy, który zapewni Ci bezpieczeństwo.
Pomożemy Ci również w: 

• porozmawianiu  z kimś, kto rozumie sytuację, w jakiej się znajdujesz,
• otrzymaniu wsparcia ze strony policji,
• zmianie miejsca zamieszkania,
• otrzymaniu  dostępu do miejsca schronienia,
• dowiedzeniu się, jak możesz zagwarantować bezpieczeństwo sobie

i najbliższym, jeśli zdecydujesz się pozostać we własnym domu,
• uzyskaniu dostępu do pomocy prawnej,
• zarządzaniu Twoją sytuacją finansową,
• dowiedzeniu się, jakie są dostępne rodzaje pomocy ze strony

Twojej społeczności lokalnej,
• uzyskaniu specjalistycznej pomocy dla Twoich dzieci.

Usługi oferowane przez Gaia Centre:
• indywidualna, poufna, bezstronna i niezależna pomoc,
• dostęp do specjalistycznej, niezależnej grupy ds. przemocy ze względu

na płeć (ang. independent, gender-based violence advocacy, IGVA),
która pomoże Ci, gdy istnieje poważne ryzyko doznania krzywdy,

• specjalistyczna pomoc dla dziewcząt w wieku 13-16 lat,
• program oferujący azyl, dzięki któremu zagwarantujemy Ci

bezpieczeństwo we własnym domu,
• dostęp do grup wsparcia,
• system wzajemnego wsparcia, który pomoże Ci poradzić z

izolacją oraz zbudować sieci relacji społecznych do czasu, gdy
odzyskasz kontrolę nad swoją sytuacją,

• możliwości wolontariatu.



Czym jest Refuge?
Refuge jest największą organizacją w Wielkiej Brytanii pomagającą
kobietom i dzieciom, które stały się ofiarami przemocy domowej.
Naszą misją jest zmienianie i ratowanie życia innych.

Pierwszy dom bezpieczny dla kobiet i dzieci na świecie otworzyliśmy
w 1971 roku w zachodniej części Londynu.  Każdego dnia nasza
organizacja pomaga ponad 3 tysiącom kobiet i dzieci.

Jeśli jesteś ofiarą przemocy, personel Refuge złożony z grupy
dedykowanych ekspertów zaoferuje Ci poufną i bezstronną pomoc.
Razem pomożemy Ci odbudować życie wolne od strachu.

Na naszej stronie znajduje się więcej informacji dostępnych dla
osób, którym grozi lub są narażone na przemoc ze względu na płeć,
a także dla ich bliskich oraz profesjonalnych organizacji.

0808 2000 247
24-godzinny, bezpłatny telefon działający na terenie całego kraju 
i przyjmujący zgłoszenia o przemocy domowej prowadzony
wspólnie przez Refuge oraz Women’s Aid.

W sytuacji awaryjnej należy dzwonić pod 999.

Organizacja charytatywna zarejestrowana
pod numerem 277424

Jak można skontaktować się z 
Gaia Centre?

020 7733 8724
lambethvawg@refuge.org.uk
www.refuge.org.uk/gaia-centre-lambeth


