Пут до куће за заштиту жена и деце

Контакт
Под овим телефонским бројем 02362/41055
Ви можете назвати дан и ноћ, или нашу
сарадницу или особу која већ овде живи.

Adresa: Frauen helfen Frauen e. V. Dorsten
Postfach 234
46252 Dorsten
Telefon: 02.362/41055
Fax: 02362/953669
info@frauenhausdorsten.de

Насиље над женама никада није била
приватна ствар! Насиље над женама је
злочин! Насиље над женама значи
такође насиље над њиховом децом!

Пријем
Ми договарамо са Вама место састанка и
преузимања.

Дан и ноћ
02362/41055

Важни документи
Ако сте у могућности, донесите са собом
личне
карте,
здравствене
картице
осигурања, породичне евиденције и друге
важне личне документе.
Долазак у кућу за заштиту жена и деце
Ви живите са својом децом у властитој соби
и ви сте сами одговорни за организовање
ваше свакодневнице

Слободна места у кући заштитите за жене у Северној
Рајни-Вестфалија-Нордрхеин-Вестфален можете наћи
под следећом интернет страницом: ввв.фрауен-инфонетз.де!

Рачун за даривање
Sparkasse West Recklinghausen
Konto Nr.: 101 501 467 1
BLZ: 426 501 50
Ми смо овлашћени за издавање потврда
за даровање новчаних износа

Кућа за заштиту жена и деце

Живљење у кући за заштиту жена и
деце

Безбедност и стамбени простор

Простор за играње

Кућа за заштиту жена и деце у Дорстен
пружа сигурност и стамбени простор,
женама од 18 година старости и њиховој
деци
(независно
од
вероисповести,
националности и старости), ако су жене
погођене насиљем или претњом.

Становање

Тајност загарантована

Помоћ и подршка

Адреса куће за заштиту жена и деце је
такође за њих тајна, ради њихове личне
безбедности.

Сараднице раде по принципу "Помагање
женама да оне могу саме себи помоћи", сем
тога раднa лица се ангажују, свесно за
женске
бриге.
Сараднице
надаље
подржавају
жене
по
потреби
код
посредовања у кризним ситуацијама и
саветовања, код превенције насиља, код
разјашњења финансијске ситуације, затим у
вези с властима и другим - важним
питањима -.

Имате право на живот
без насиља!
Дан и ноћ: 02362/41055

Деца у заштитној кући за жене и децу

Свака жена живи са својом децом у
властитој соби и одговорна је сама за
организовање своје свакодневнице.

За рад са децом стоји на раполагању
одвојено подручје за играње.

Помоћ и подршка
Радно особље доживљава децу као
самосталне особе. Сараднице су усмерене
за њиховим потребама и отворене су за
њихове жеље и бриге. У оквиру услуга оне
пружају простор за децу и олакшање за
мајке.

Рад са мајкама
Саветовалиште за жене у образовним
питањима и подршци за спровођење
ненасилног васпитања.

