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Schronisko dla kobiet
Powiat Main-Taunus

Wniosek o członkostwo
w stowarzyszeniu

»Nie« dla przemocy
wobec kobiet i dzieci

Punkt doradztwa
i interwencji

Punkt doradztwa i interwencji
Seilerbahn 2–4, 65719 Hofheim
Telefon 06192 24212
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de
Schronisko dla kobiet oferuje ochronę
i schronienie dla kobiet i ich dzieci, zagrożonych
lub dotkniętych przemocą domową. Otrzymają
Państwo schronienie w formie zakwaterowania
zastępczego i osobistą opiekę.

Schronisko dla kobiet powiat Main-Taunus
Skrzynka pocztowa 1352, 65703 Hofheim
Telefon 06192 26255
fhfmtk@t-online.de

Punkt doradztwa to miejsce pierwszego kontaktu
dla kobiet znajdujących się w sytuacjach
kryzysowych. Jest to jedyny punkt doradztwa
specjalistycznego w powiecie Main-Taunus
zajmujący się przemocą domową.

Telefon 06192 26255
Przyjmowanie do schroniska dla kobiet nie jest
zbiurokratyzowane i możliwe jest o każdej porze,
w dzień i w nocy. Ze względów bezpieczeństwa
adres pozostaje tajny.

Telefon 06192 24212
Godziny, w których odbierane
są telefony i czynne jest biuro:
Wtorek godz. 14–18
Czwartek godz. 9–13
Piątek godz. 9–13

Ermöglicht durch das

Sozialbudget

Polnisch
Dalsze informacje

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Dalsze informacje

Oferty punktów doradztwa
i interwencji
• Aktywne doradztwo po
interwencji policji
• Oferty dotyczące prewencji
w przypadku przemocy domowej
• Doradztwo psychospołeczne
– w przypadku konfliktów między
partnerami
– w trakcie procesu rozwodowego
– po separacji/rozwodzie
– doradztwo par współpracujących
•	Przekazywanie informacji
na następujące tematy:
– Zapewnienie środków do życia
– Separacja i rozwód
– Prawo do opieki nad dziećmi
i kontaktów z nimi
– Ustawa przeciw przemocy
w rodzinie/Stalking
• Integracja i współpraca
• Doradztwo specjalistyczne
i fachowe wykłady
• Sesje informacyjne
• Praca w grupach

Punkt doradztwa i interwencji

Schronisko dla kobiet w powiecie Main-Taunus

Przemoc domowa to najbardziej rozpowszechniona
forma przemocy stosowanej wobec kobiet w naszym
społeczeństwie. Obejmuje ona formy przemocy fizycznej,
psychicznej i seksualnej.

Schroniska dla kobiet to wyjątkowo bezpieczne miejsca
ochrony i schronienia, których nie można znaleźć w żadnej
książka adresowej. Wszystkie kobiety, które są ofiarami
przemocy fizycznej, seksualnej lub psychicznej, znajdą tam
same lub ze swoimi dziećmi bezpieczeństwo i wsparcie
– niezależnie od tego, skąd pochodzą, jaki jest ich status
pobytu i czy potrafią same zadbać o siebie finansowo.

Przemoc często zaczyna się nie od bicia, lecz upokarzania,
zniewagi, kontroli lub izolacji społecznej. Osoby dotknięte
są często zdezorientowane i dopiero po długim czasie
zauważają, że w ich związku coś zaczyna się psuć.
Żadna kobieta nie musi po prostu akceptować i znosić przemocy. Dzięki wprowadzonej w życie w roku
2002 roku niemieckiej ustawie przeciwko przemocy
domowej przemoc taka nie jest już sprawą prywatną.
Doradzamy kobietom z powiatu Main-Taunus
znajdującym się w sytuacjach kryzysowych.
Osobiste doradztwo odbywa się po telefonicznym
uzgodnieniu terminu. Rozmowy są poufne i otwarte.
Doradztwo jest darmowe i na życzenie anonimowe.
Wszelkie datki są mile widziane.
Więcej informacji na ten temat znajduje się
na naszej stronie internetowej
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de.

Kobiety i dzieci, które w schronisku dla kobiet znajdą
schronienie, uzyskają informacje i wsparcie w zakresie
zapewnienia środków do życia, w kwestiach dotyczących
prawa do opieki nad dziećmi i kontaktu z nimi oraz
separacji i rozwodu.
Schronisko dla kobiet nie jest jednak domem. Kobiety
w nim mieszkające same są odpowiedzialne za organizację dnia codziennego i wychowywanie dzieci.
Dzieci są stale ofiarami przemocy domowej. Dla nich
organizowane są zajęcia pedagogiczne – indywidualne
i w grupach. Pracownicy, którymi są kobiety, zapewniają
dodatkowo pomoc w przypadku wszelkich formalności
związanych z zapisywaniem i wypisywaniem dzieci
z przedszkola i szkoły.
Kobiety szukające miejsca w schronisku dla
kobiet mogą wcześniej skorzystać z doradztwa
telefonicznego. Dowiedzą się tam, jakie dokumenty
i rzeczy osobiste powinny w miarę możliwości
przynieść ze sobą.

Oferty schroniska dla kobiet
• Doradztwo psychospołeczne
• Analiza zagrożenia
• Wsparcie w radzeniu sobie
z codziennością
• Rozwój nowych perspektyw
życiowych
• Towarzyszenie podczas wizyt
w urzędach, sądach, na policji itd.
• Oferty pedagogiczne dla
dziewczynek i chłopców
• Praca indywidualna i w grupie
• Pomoc w omawianiu doświadczeń
związanych z przemocą
• Wsparcie przy wkraczaniu
w nowe środowisko życia

Przekazywanie informacji
na następujące tematy
• Zapewnienie środków do życia
• Separacja i rozwód
• Prawo do opieki nad dziećmi
i kontaktów z nimi
• Ustawa przeciw przemocy
w rodzinie/Stalking

Integracja i współpraca

