Czym jest
przemoc
domowa?
Służby ds. Ofiar Przemocy
Domowej w Shropshire
Celem Służb ds. Ofiar Przemocy Domowej w
Shropshire jest zapewnianie bezpiecznego
zakwaterowania oraz świadczenie usług dla
osób potrzebujących oraz dzieci/młodzieży,
a także osób dorosłych i ich dzieci, które padły
ofiarą przemocy domowej, aby zapewniać im
wsparcie, stosownie do wieku, tak by mogli

• Przemoc domowa to represywne,
despotyczne i agrewywne
zachowania
• Przemoc lub maltretowanie mogą
mieć charatker fizyczny, seksualny,
finansowy, psychologiczny lub
emocjonalny
• Przemoc taka może być również
skierowana przeciwko dzieciom,
innym członkom rodziny lub
znajomym ofiary
• W każdym związku mogą pojawić się
agresywne zachowania

samodzielnie podejmować decyzje dotyczące
swojej przyszłości.
Współpracujemy w obrębie całego hrabstwa
Shropshire oraz dystryktu Telfort and Wrekin z
lokalnymi agencjami, aby umożliwić osobom
dorosłym i dzieciom/młodzieży odzyskanie siły
i pewności siebie w celu przejęcia kontroli nad

Ofiarom przemocy domowej bardzo
trudno się do tego przyznać przed
samym sobą oraz innymi. Jest to
jednak ważny krok w kierunku
zapewnienia bezpieczeństwa dla siebie
i swoich dzieci.

swoim życiem i życia bez strachu.

Jak skorzystać z pomocy służb
Tel: 0300 303 1191
Email: sdas@shropsdas.org.uk
strona: shropsdas.org.uk
Linia umożliwiająca uzyskanie skierowania
otwarta jest od poniedziałku do piątku, 9:00–
17:00.

Ofiary przemocy domowej i ich rodziny
często boją się prosić o pomoc,
obawiając się, że może to pogorszyć
ich sytuację. Nie należy jednak
akceptować życia w strachu.

Usługi dla osób potrzebujących
Usługi te obejmują:

• Dedykowane wsparcie podczas spotkań
indywidualnych, rozmów telefonicznych, za
pośrednictwem SMS-ów lub e-maili w
zależności od potrzeb i indywidualnych
decyzji
• Usługi dla lokalnych społeczności
świadczone we współpracy z innymi
agencjami
• Szkolenia i sesje informacyjne dla agencji
lub poszczególnych osób

Osoby starsze

Służby ds. Ofiar Przemocy Domowej w
Shropshire zapewniają specjalistyczne
wsparcie dla osób w wieku 60 lat lub
starszych, które mogły paść ofiarą przemocy
domowej na przestrzeni wielu lat. Usługa ta
jest poufna – często możemy diametralnie
zmienić sytuację ofiary bez wprowadzania
niepotrzebnego zamieszania.

Zakwaterowanie dla uchodźców

PRZYDATNE NUMERY

Dysponujemy zakwaterowaniem z miejscem
dla 10 kobiet i wieloma współdzielonymi
nieruchomościami w całym hrabstwie.
Zakwaterowanie to przeznaczone jest dla
samotnych kobiet i kobiet z dziećmi.
Pozostałe nieruchomości oferują zarówno
miejsce dla ofiar płci męskiej, jak i żeńskiej
oraz są dostępne dla samotnych osób lub
osób wychowujących dzieci.
NIGDY nie dopuszczamy, aby w tych
nieruchomościach przebywały jednocześnie
kobiety i mężczyźni.

Osoby czarnoskóre, członkowie
mniejszości etnicznych i uchodźcy
Usługi dla ofiar Przemocy Domowej w
Shropshire świadczone są z myślą o
zapewnianiu wsparcia dla osób
czarnoskórych, członków mniejszości
etnicznych oraz kobiet, mężczyzn i dzieci z
rodzin dwukulturowych, a także uchodźców
doświadczających przemocy domowej.

Osoby, które niedawno przybyły do kraju
lub które nie mówią po angielsku, mogą
skorzystać z usług tłumacza ustnego w celu
otrzymania wsparcia. Prawo do ochrony i
pomocy przysługuje niezależnie od statusu
imigracyjnego.

W razie potrzeby skorzystania z
zakwaterowania należy zadzwonić pod
numer 0300 303 1191.
Linia umożliwiająca uzyskanie
skierowania otwarta jest od
poniedziałku do piątku, 9:00–17:00

W nagłych
przypadkach zawsze
wezwać policję na 999

West Mercia policją
101

Krajowych
całodobowa krajowa
infolinia przemoc
0808 2000 247

Usługa przemocy
Shropshire
0300 303 1191

Shropshire krajowych
nadużycie infolinia 24
godziny
0800 7831 359

Obsługi klienta Rady
Shropshire
0345 678 9000

M.A.L.E
(Linii męskie porady i
pytania) 0808 801 0327
Fundacja gejów i
lesbijek
0845 330 3030

