
Droga do domu ochrony i pomocy dla 
kobiet i dzieci

Kontakt

Pod nr 02362.41055 osiągalne są w dzień i w 
nocy współpracownice lub mieszkanki domu.

Przyjęcie

Telefonicznie uzgadniamy miejsce spotkania, z 
którego zostanie Pani odebrana.

Ważne dokumenty

Jeżeli Pani ma możliwość, to proszę wziąć ze 
sobą dowody osobiste, karty kasy chorych, 
książkę rodzinną i inne ważne osobiste 
dokumenty.

Pobyt w domu ochrony i pomocy dla kobiet 
i dzieci

Pani zamieszkuje ze swoimi dziećmi we 
własnym pokoju. Pani sama jest 
odpowiedzialna za swoje codzienne życie.

Wolne miejsca w domach dla kobiet w NRW znajdziecie
pod adresem: www.frauen-info-netz.de!

Frauen helfen Frauen e.V. Dorsten
Postfach 234

46252 Dorsten
Tel.: 02362.41055

Fax: 02362.953669
info@frauenhausdorsten.de

Konto wpłat datków

Sparkasse Vest Recklinghausen
Kto. 101 501 467 1

BLZ 426 501 50

Jesteśmy uprawnieni do wystawiania
zaświadczeń o oddaniu datków!

Przemoc wobec kobiet nie jest sprawą 
prywatną! Przemoc wobec kobiet jest 
czynem karalnym! Przemoc wobec kobiet 
wiąże się zawsze z przemocą wobec ich 
dzieci!

W dzień i w nocy
02362.41055



Dom ochrony i pomocy dla kobiet i dzieci

Ochrona i przestrzeń mieszkalna

Dom ochrony i pomocy dla kobiet i dzieci w 
Dorsten oferuje kobietom od 18 lat i dzieciom 
(niezależnie od wiary, narodowości i wieku) 
ochronę i przestrzeń mieszkalną, jeżeli 
dotknęła ich przemoc lub zagraża im przemoc. 

Anonimowość

W celu ochrony kobiet i dzieci adres domu 
utrzymywany jest w tajemnicy.

Macie prawo do życia bez 
przemocy!

W dzień i w nocy: 02362.41055

Życie w domu ochrony i pomocy dla 
kobiet i dzieci

Zamieszkanie

Każda kobieta zamieszkuje ze swoimi dziećmi 
we własnym pokoju i sama jest odpowiedzialna 
za organizację swojego życia codziennego.

Pomoc i wsparcie

Współpracownice pracują zgodnie z hasłem: 
„Pomoc w osiągnięciu samopomocy“ i angażują
się stronniczo w sprawach kobiet. W razie 
potrzeby wspierają kobiety poprzez interwencję
w sytuacjach kryzysowych i poprzez porady, 
zapobieganie przemocy, w wyjaśnianiu sytuacji 
finansowych, w kontaktach z urzędami i innych 
- istotnych dla kobiet - sprawach. 

Dom ochrony i pomocy dla kobiet i dzieci

Sala zabaw

Do pracy z dziećmi posiadamy do dyspozycji 
własne miejsce zabaw.

Pomoc i wsparcie

Współpracownice traktują dzieci, jako 
samodzielne osoby. Działają zgodnie z ich 
potrzebami oraz są otwarte na ich życzenia i 
problemy. Oferujemy Paniom pomieszczenie 
dla dzieci i odciążenie dla matek.

Praca z matkami

Porady dla kobiet w sprawach wychowania i 
wspomaganie w wprowadzaniu wychowania 
bez przemocy. 


