Ośrodek doradztwa i interwencyjny
przeciwko przemocy domowej

Schronisko
Ośrodek pomocy doraźnej dla kobiet

Ośrodek doradztwa i interwencyjny pomaga kobietom, które w małżeństwie,
związku partnerskim lub rodzinie doznają przemocy fizycznej, psychicznej
i/lub seksualnej.
Doświadczenia te mogą być jednorazowe, mogą również mieć miejsce
przez wiele lat. Niezależnie od tego, czy kobiety czują się ofiarą przemocy,
w ośrodku doradztwa i interwencyjnym można uzyskać informacje i porady
w tym zakresie.

Grupą docelową są kobiety i ich dzieci, które są ofiarami przemocy
domowej, z różnych względów potrzebują schronienia i nie mogą
pozostać we własnym mieszkaniu.

Poza tym doradzamy:
> ofiarom stalkingu (uporczywego nękania), również wtedy, gdy stalker
(prześladowca) nie jest byłym partnerem.
> ofiarom gwałtu.
> ofiarom procederu handlu kobietami i wymuszonego małżeństwa.
> członkom rodziny napastowanych lub zagrożonych napastowaniem kobiet
i dzieci.
> męskim ofiarom przemocy domowej w zakresie wskazania właściwych
ośrodków.
> sprawcy mogą uzyskać oferty porad.
Możesz skorzystać z pomocy również wtedy, gdy jesteś migrantką i nie
posiadasz własnego prawa pobytu.
Masz prawo bronić się przed przemocą.
Oferowane doradztwo jest dobrowolne i przyjmuje wszelkie rozwiązania.
Jest ono bezpłatne, poufne, na życzenie anonimowe i stanowi pomoc w
samodzielnym znalezieniu rozwiązań własnych problemów. Dotyczy ono
najróżniejszych sytuacji rodzinnych i życiowych kobiet.
Kontakt, zobacz na odwrocie strony

Zaliczają się do nich:
> ofiary przemocy domowej - kobiety, które w małżeństwie, związku
partnerskim lub rodzinie doznają przemocy fizycznej, psychicznej i/lub
seksualnej.
> ofiary stalkingu (uporczywego nękania), również wtedy, gdy stalker
(prześladowca) nie jest byłym partnerem.
> ofiary procederu handlu kobietami i wymuszonego małżeństwa.
> kobiety i ich dzieci, jeśli dzieci są głównymi ofiarami przemocy.
Możesz skorzystać z pomocy również wtedy, gdy jesteś migrantką i nie
posiadasz własnego prawa pobytu.
Masz prawo bronić się przed przemocą.
Należy zabrać ze sobą następujące przedmioty:
akt małżeństwa, paszport, świadectwa, książeczki oszczędnościowe,
akty urodzenia, karty ubezpieczenia zdrowotnego, gotówkę, numery
zasiłków na dzieci, inne ważne dokumenty, rzeczy osobiste, klucze do
domu, ulubione zabawki, przybory szkolne dzieci.
Oferowane doradztwo w schronisku (w ośrodku) jest dobrowolne i
przyjmuje wszelkie rozwiązania. Jest ono bezpłatne, poufne, na
życzenie anonimowe i stanowi pomoc w samodzielnym znalezieniu
rozwiązań własnych problemów. Dotyczy ono najróżniejszych
sytuacji rodzinnych i życiowych kobiet.
Kontakt, zobacz na odwrocie strony
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Możliwość noclegów dla kobiet w schronisku
dla kobiet poza godzinami porad:
06441/22240

Email:
verein@frauenhaus-wetzlar.de
Homepage: www.frauenhaus-wetzlar.de
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