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Projekt Still I Am (SIA) 
 
SIA oferuje bezpłatne i poufne wsparcie emocjonalne i terapeutyczne dla kobiet, wszystkich 
członków społeczności trans i osób niebinarnych w Edynburgu i Lothians, dla osób 
czarnoskórych oraz mniejszości etnicznych w wieku 16 lat i starszych, którzy doświadczyli 
niechcianego kontaktu seksualnego w jakiejkolwiek formie. 
 

Czy SIA jest dla mnie? 

 Czy ktoś kiedykolwiek dotknął twojego ciała w sposób, którego nie chciałeś/ chciałaś? 

 Czy ktoś wyraził komentarz na temat twojego ciała, który sprawił, że poczułeś/ 
poczułaś się nieswojo?   

 Czy ktoś zmuszał cię do robienia sobie lub innym osobom rzeczy, które sprawiały, że 
czułeś/czułaś się okropnie?  

 Czy kiedykolwiek czułeś/czułaś, że nie możesz decydować o tym, kto dotyka twojego 
ciała?  

 Czy byłeś/ byłaś potem zdezorientowany/na z powodu swoich emocji?  

 Czy ktoś kiedykolwiek udostępnił twoje zdjęcia lub filmy lub zagroził, że zrobi to bez 
twojej zgody lub wiedzy? 

 
Mogło się to zdarzyć niedawno lub w przeszłości. Mogło się to zdarzyć z kimś bliskim lub 
nieznajomym. Mogło się to zdarzyć wiele razy lub tylko raz. Często po tych incydentach 
możesz mieć obniżony nastrój, koszmary senne i odczuwać strach przed wyjściem z domu lub 
interakcją z innymi, z towarzyszącym temu uczuciem paniki i niepokoju.  
 
Rozumiemy, że mówienie o tych zdarzeniach może być bardzo przerażające i trudne.  Możesz 
obawiać się, że szukanie pomocy przynosi "wstyd" lub "hańbę". Jednak może być również 
bardzo trudno zapomnieć o tym, co się stało lub zignorować własne odczucia, bez względu na 
to, jak bardzo się starasz.  W SIA naszym celem jest udzielenie ci pomocy w twoim własnym 
tempie. Wysłuchamy cię, uwierzymy ci i będziemy cię wspierać. Nie musisz mówić o tym o 
czym nie chcesz. Chcemy również pogratulować ci, że szukasz pomocy. Może to być bardzo 
przerażające i bolesne,  ale rozmowa z kimś może pomóc, a my jesteśmy tu dla ciebie. 
 

Jak działa SIA? 
 
Kiedy po raz pierwszy skontaktujesz się z nami, umówimy Cię na wstępną wizytę. Następnie 
otrzymasz 25 sesji z osobą, która będzie cię wspierać. Każda sesja trwa 50 minut.  To wsparcie 
może odbywać się osobiście, przez telefon, online, przez e-mail lub SMSy.  
 
Podczas pierwszej sesji możesz zostać zapytany/ zapytana, czy jest coś szczególnego, o czym 
chcesz porozmawiać lub nad czym chcesz popracować. Często w takich sytuacjach nie 
wiadomo, co to mogłoby być. Nic nie szkodzi, możesz pracować ze swoim pracownikiem i 
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odkrywać, co byłoby dla ciebie bardziej pomocne. To będzie twoje miejsce i czas, więc możesz 
rozmawiać na sesji o  wszystkim o czym chcesz.  

Nasi pracownicy SIA mogą rozmawiać w języku arabskim, mandaryńskim, polskim i urdu. Jeśli 
nie mówimy w Twoim języku, możemy zorganizować tłumacza.  

Możemy zaoferować ci szybki termin spotkania, jeśli traumatyczne doświadczenie miało 
miejsce w ciągu ostatnich 7 dni. 
 
Aby uzyskać skierowanie lub skontaktować się z nami, wyślij e-mail sia@ercc.scot, napisz pod 
07966 067 301 lub zadzwoń pod numer 0131 556 9437 i zostaw wiadomość. 
 
Innym sposobem skontaktowania się z SIA może być skorzystanie z krajowej infolinii Rape 
Crisis Scotland, która jest otwarta codziennie, od 17:00 do północy: 08088 01 03 02.  Mogą 
oni zorganizować bezpłatnych tłumaczy językowych, w tym brytyjskiego języka migowego, 
aby zapewnić Ci dostęp do pomocy, jeśli Twoim pierwszym językiem nie jest angielski. 
 
 

Poufność 
To, co nam mówisz, jest poufne w naszym zespole wsparcia. Nie powiemy nikomu, że 
otrzymujesz pomoc. Nie udzielimy nikomu żadnych informacji o tobie, chyba że tego chcesz. 
Mogą wystąpić pewne okoliczności, w których jesteśmy zobowiązani przez prawo do 
udostępniania informacji innym instytucjom. Zawsze najpierw omówimy to z tobą. Jeśli jest 
to coś, co cię niepokoi lub potrzebujesz więcej informacji na ten temat, możesz zapoznać się 
z  naszą polityką poufności lub omówić to ze swoim pracownikiem. 

 


