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NASZE USŁUGI
OBSŁUGA SPRAWY

Oferujemy poufne wsparcie emocjonalne 

i praktyczne ofiarom przestępstw. Więcej 

informacji można znaleźć w sekcji “Jak 

pomaga SARI?” w treści niniejszej ulotce.

SZKOLENIE

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z naszej 

popularnej serii „Podróż po świadomości 

kulturowej” (podczas której uczestnicy 

odwiedzają miejsca kultu oraz biorą 

udział w sesjach Q&A z liderami kultury 

i religii oraz bardziej konwencjonalnych 

szkoleniach, w tym prezentacjach, 

warsztatach i dyskusjach panelowych.

EDUKACJA

Organizujemy angażujące i 

informacyjne prezentacje zespołom i 

klasom. W razie potrzeby, sesje takie 

mogą być skoncentrowane wokół 

danego tematu lub kwestii.

Jeżeli byłeś(aś) ofiarą przestępstwa 
motywowanego nienawiścią lub 

świadkiem podobnego incydentu, 
zgłoś to i uzyskaj pomoc.

CZY BYŁEŚ(AŚ) OFIARĄ 
RASIZMU LUB PRZESTĘPSTWA 

MOTYWOWANEGO NIENAWIŚCIĄ?

NIE JESTEŚ SAM(A).

CZYM JEST SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI) w 

organizacja charytatywna z Bristolu, która 

wspiera ofiary przestępstw motywowanych 

nienawiścią w hrabstwach Avon i Somerset.

Od 1991 roku pracujemy nad zapewnianiem 

ofiarom przemocy wsparcia emocjonalnego i 

praktycznego, pomagając im przezwyciężać 

uprzedzenia i niesprawiedliwość.
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CZYM JEST PRZESTĘPSTWO MOTYWOWANE 
NIENAWIŚCIĄ?
Przestępstwo motywowane nienawiścią występuje 
wtedy, gdy ktoś jest agresywny lub wrogi wobec 
Ciebie tylko dlatego że jesteś tym, kim oni myślą, 
że jesteś lub z powodu tego, w co wierzysz. Jest to 
niezgodne  prawem. 

Przestępstwa motywowane nienawiścią mogą 
wystąpić na skutek poniższych czynników:

• Pochodzenie etniczne lub rasa
• Niepełnosprawność (łącznie z 

niepełnosprawnością psychiczną)
• Orientacja seksualna
• Tożsamość płciowa
• Religia lub wyznanie
• Wiek
• Płeć

SKĄD MAM WIEDZIEĆ, ŻE TO PRZESTĘPSTWO 
MOTYWOWANE NIENAWIŚCIĄ?
Jeżeli czujesz, że ktoś na Ciebie nastaje z jednego 
z powodów wymienionych wyżej, to właśnie 
przestępstwo motywowane nienawiścią.

Najczęstsze przestępstwa motywowane 
nienawiścią to

• Napaść (każda napaść, nawet splunięcie).
• Przemoc słowna (przezwiska, wyzwiska i 

udawanie odgłosów zwierząt).
• Przemoc i napaść seksualna.
• Groźby, nękanie, zastraszanie, upokarzanie i 

degradowanie.
• Wandalizm lub kryminalne uszkodzenie 

nieruchomości, w tym malowanie graffiti.
• Obraźliwe listy, emaile, SMSy, rozmowy 

telefoniczne i wiadomości w mediach 
społecznościowych.

DLACZEGO POWINIENEM/POWINNAM 
ZGŁASZAĆ PRZESTĘPSTWA MOTYWOWANE 
NIENAWIŚCIĄ?
Dzięki zgłaszaniu przestępstw motywowanych 
nienawiścią:

• Zapobiegasz pogorszeniu jego skutków.

• Zapobiegasz narażeniu na nie innych osób.

• Pomagasz zidentyfikować przestępców.

• Poprawiasz poziom bezpieczeństwa w 
społeczności.

CO POWINIENEM/POWINNAM ZROBIĆ, KIEDY 
UZNAM, ZE JESTEM OFIARĄ PRZESTĘPSTWA 
MOTYWOWANEGO NIENAWIŚCIĄ?
Powinieneś/powinnaś zawsze zgłaszać 
przestępstwa motywowane nienawiścią, nawet 
jeśli nie masz całkowitej pewności. Informacje 
kontaktowe znajdziesz niżej. 

Jeżeli zagrożone jest Twoje życie lub dochodzi 
do poważnego przestępstwa, zadzwoń na 
Policję (pod numer 999).

Jeżeli to bezpieczne rób zdjęcia, filmy i zbieraj 
dowody fizyczne. Rejestruj incydent na bieżąco 
- zapisuj szczegóły, które mogą być użyteczne.

JAK POMAGA SARI?
• Oferujemy całodobową pomoc kryzysową, 

więc zawsze ktoś może udzielić pomocy.

• Możemy udzielić wsparcia emocjonalnego, 

pomoc w radzeniu sobie ze stresem, 

strachem lub traumą, spowodowanymi przez 

przestępstwo motywowane nienawiścią.

• Współpracujemy w Twoim imieniu z innymi 

agencjami; możemy na nie naciskać, aby 

podejmowały działania, informować Cię 

na bieżąco o postępach i dopilnować, aby 

zrobiły to, co właściwe.

• Możemy wspierać Cię podczas procedur 

prawnych związanych z Twoją sprawą.

• Jeżeli nie jesteś zadowolony(a) z czegoś, 

możemy pomóc Ci zgłosić skargę na inne 

agencje.

• Możemy skierować Cię do innych służb, 

których pomocy możesz potrzebować.

Nasze usługi pomocy w sprawie są 
nieodpłatne i poufne oraz dostępne dla 

ofiar każdego przestępstwa motywowanego 
nienawiścią w Bristolu i w hrabstwach 

South Gloucestershire, Bath oraz North East 
Somerset, North Somerset i Somerset.


