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NAJOBSZERNIEJSZY PAKIET NA RYNKU
Zakup pakietu może być finansowany ze środków 
Gminnego/Wojewódzkiego Programu Profilaktyki 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Prze-
ciwdziałania Narkomanii, a także ze środków pocho-
dzących z opłat od sprzedaży napojów alkoholowych 
w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej 
napoju nieprzekraczającej 300 ml.



Przemoc w rodzinie jest poważnym pro-
blemem społecznym. Podstawą udziela-
nia skutecznej pomocy członkom rodzin 
z problemem przemocy jest posiadanie 
wiedzy na temat:
• zjawiska przemocy domowej,
• mechanizmów przemocy,
• specyfiki funkcjonowania osób do-

znających przemocy i stosujących 
przemoc wobec najbliższych,

• możliwości i sposobów podejmowa-
nia interwencji i udzielania pomocy 
w sytuacji podejrzenia przemocy 
w rodzinie,

• obowiązujących procedur i przepi-
sów prawnych.

Chcesz aby działania w obszarze 
przeciwdziałania przemocy domowej 
w gminie były bardziej efektywne?

Dostrzegasz potrzebę uprządkowania 
wiedzy przedstawicieli służb i instytu-
cji z terenu gminy na temat zjawiska 
przemocy domowej?

Potrzebujesz materiałów informacyjno-
-edukacyjnych dla członków rodzin 
z problemem przemocy oraz dla pro-
fesjonalistów działających na rzecz 
ochrony rodzin przed przemocą?

Oferujemy projekt edukacyjny, 
który powstał w  odpowiedzi na 
potrzeby zgłaszane przez samo-
rządy lokalne. To właśnie one za-
inspirowały nas do przygotowania 
kompleksowej oferty wydawni-
czo-szkoleniowej, która pozwala 
na dostarczenie wiedzy na temat 
przemocy domowej, przeciwdzia-
łania temu zjawisku oraz możliwo-
ści pomocy dla członków rodzin 
z problemem przemocy.

PAKIETY
MATERIAŁÓW
EDUKACYJNYCH

CZY WIESZ, ŻE?

W 2021 roku w Polsce 
było 55 tys. kobiet, ponad 
11 tys. dzieci i młodzieży oraz 
około 10 tys. mężczyzn, którzy 
doświadczali przemocy ze strony 
najbliższych.



BROSZURY EDUKACYJNE:

1. Dzieci krzywdzone w rodzinach
Broszura prezentuje zjawisko przemocy 
wobec dzieci. Wskazuje krótko- i długo-
terminowe konsekwencje doznawania 
przemocy oraz czynniki pozwalające 
na zniwelowanie negatywnego wpływu 
przemocy w dzieciństwie.

 PLAKATY:

1. Wspólnie przeciw przemocy
format A2

2. Polski system przeciwdziałania 
przemocy w rodzinie 
format A2 

2. Ochrona rodzin przed przemocą. 
Interwencja i pomoc
Broszura koncentruje się na obowiązu-
jących procedurach i narzędziach wyko-
rzystywanych przez służby i  instytucje 
powołane do ochrony rodzin przed prze-
mocą.

3. Co trzeba wiedzieć by pomagać – 
praca z członkami rodzin z problemem 
przemocy
Broszura adresowana do osób, które 
w swojej pracy mają kontakt z członkami 
rodzin z problemem przemocy.

4. Konsekwencje doznawania przemo-
cy w dzieciństwie i życiu dorosłym
Broszura adresowana do osób, które 
w  swojej pracy mają kontakt z  członka-
mi rodzin z  problemem przemocy, ale 
także do wszystkich, których dotyka ten 
problem, w tym osób krzywdzonych. Jej 
lektura pozwoli nam poznać i zrozumieć 
zjawisko przemocy.

5. Gdzie uzyskam pomoc?
Broszura zawiera informacje o  instytu-
cjach i  organizacjach świadczących po-
moc ofiarom przemocy domowej oraz 
prezentuje ich ofertę pomocową.

ZAWARTOŚĆ
PAKIETU

Jeden pakiet zawiera: 2 wersje plaka-
tów, 5 wersji broszur edukacyjnych oraz 
7 wersji ulotek.



 ULOTKI:

1. Czy przemoc domowa to problem 
mojej rodziny?
Ulotka zawiera podstawowe informacje 
o zjawisku przemocy w rodzinie i pozwala 
na przyjrzenie się sytuacji domowej pod 
kątem czynników ryzyka przemocy.

2. Czy prawo jest po mojej stronie?
Ulotka zawiera podstawowe informacje 
o  obowiązujących procedurach inter-
wencyjnych i prawnych.

3. Masz prawo…
Ulotka prezentuje prawa, jakie przysłu-
gują każdej osobie i  pozwala rozpoznać 
czynniki ryzyka występujące w rodzinie.

4. Przemoc w rodzinie – fakty i mity
Ulotka dla specjalistów zawiera podstawo-
we informacje dotyczące funkcjonowania 
rodzin z  problemem przemocy i  zwraca 
uwagę na czynniki, które pozwalają na 
zdiagnozowanie sytuacji w rodzinie.

5. Podejrzewasz przemoc w  rodzinie? 
Oto co możesz zrobić
Ulotka zawiera informacje dotyczące 
zadań nałożonych na służby w  związku 
z przemocą w rodzinie.

6. Jak rozmawiać z  osobą doznającą 
przemocy domowej?
Ulotka zawiera wskazówki do prowadze-
nia rozmów z osobami doznającymi prze-
mocy w rodzinie.

7. Jak rozmawiać z osobą stosującą prze-
moc?
Ulotka zawiera wskazówki do prowadze-
nia rozmów z  osobami stosującymi prze-
moc wobec najbliższych.



wersja materiału sztuk

plakat 1 20

plakat 2 20

ulotka 1 500

ulotka 2 500

ulotka 3 500

ulotka 4 500

ulotka 5 500

ulotka 6 500

ulotka 7 500

broszura 1 50

broszura 2 50

broszura 3 50

broszura 4 50

broszura 5 50

Istnieje możliwość zamówienia 
wielokrotności pakietu lub połowy 
pakietu. 

Zapraszamy do kontaktu!

W jednym pakiecie znajduje się:

Zamów do 15 XII 
i uzyskaj rabat 10%!

v

CENNIK

cena za pakiet
6000 zł+VAT

Najobszerniejszy pakiet 
z tej tematyki dostępny 

na polskim rynku!

Zamówienia złożone do 15 XII 
zostaną zrealizowane jeszcze 
w tym roku.

15.12.

biuro@instytutnowejkultury.pl

tel: +48 730 030 765, 730 030 992

Jeden pakiet zawiera:
  3500 ulotek, 
  250 broszur 
  40 plakatów!

Zakup pakietu może być finansowany ze środków Gminne-
go/Wojewódzkiego Programu Profilaktyki Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkoma-
nii, a także ze środków pochodzących z opłat od sprzedaży 
napojów alkoholowych w  opakowaniach jednostkowych 
o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.


