Безпечний притулок у Гданську для жінок та їх дітей, які
зазнають насильства
Фонд Центру прав жінок у Гданську керує Безпечним Притулком, де жінки, які зазнають
насильства, змушені залишити свій будинок через загрозу їх здоров’ю та життю чи їхнім
дітям, можуть знайти безпечний притулок.
Якщо:
• відчуваєте загрозу,
• переживаєте за своє життя або життя своїх дітей,
• перебуваєте в кризовій ситуації, пов’язаній з насильством,
• відчуваєте загрозу за місцем проживання або вимушені покинути його,
• вас насильно вигнали з дому,
• вам потрібна підтримка для прийняття рішень про переїзд з дому, де ви живете …
Зв'яжіться з нами!
телефон: 58 341 79 15
мобільний: +48 604 590 117
Електронна пошта:
cpk_gdansk@cpk.org.pl

Адреса CPK Gdańsk
вул. Gdyńskich Kosynierów 11 (домофон 2)
80-866 Gdańsk
Години роботи:
Понеділок-п’ятниця 10: 00-18: 00

Безпечний притулок для жінок у Гданську це:
• секретна адреса - ми гарантуємо, що ніхто не дізнається, де ви знаходитесь;
• окрема кімната з ванною кімнатою та виходом на кухню та їдальню;
• всебічна психологічна, юридична та соціальна підтримка вашою мовою;
• підтримка у пошуку роботи, житла та організації догляду за дітьми;
• підтримка в отриманні допомоги чи пільг від інших установ та організацій; •
конфіденційність та обережність - ми дбаємо не лише про вашу безпеку, але і про ваші
дані; • якщо у вас немає засобів для існування, ми забезпечимо вас їжею та
засобами особистої гігієни;
• перебування в Безпечному Притулку безкоштовне;
Усі особи, зареєстровані в безпечному притулку, можуть скористатися комплексною
підтримкою Центру прав жінок у Гданську, включаючи безкоштовні психологічні,
юридичні та соціальні консультації. Наша команда включає досвідчених та добре
підготовлених фахівців - психологів, юрисконсультів, адвокатів та соціального
працівника, які допоможуть вам подолати складну ситуацію, в якій Ви опинилися. Ми
підтримаємо вас у відновленні вашої незалежності, почуття свободи та безпеки.

Перебування в притулку дозволить вам розібратися у найневідкладніших справах,
забезпечить безпеку та спокій, які будуть необхідні вам для наступних кроків та дій. Ми
розмовляємо польською, українською, російською та англійською мовами.

Фонд Центру прав жінок у Гданську, як частина пілотного проекту, забезпечує
безпечний притулок для жінок, які зазнають насильства, та їх дітей, які відчувають
загрозу за місцем проживання або змушені виїхати. ЦПЖ Ґданськ гарантує безпечний
притулок для жінок, які зазнають різних форм насильства: домашнє насильство
(фізичне, психічне, економічне, сексуальне) та поза сім'єю (торгівля людьми,
примус до шлюбу, примусова проституція, зґвалтування). Пропозиція також
пошируюється на громадянок інших країн, окрім Польщі, які проживають у Гданську.
Клацніть тут і дізнайтеся більше на своїй мові: українська, російська, англійська.
Фундація Центру прав жінок у Гданську керує Безпечним Притулком для жінок, які
зазнають насильства в рамках проекту "Підтримка особливо вразливих груп (тобто груп,
які відсторонені або ризикують бути відстороненими від загальних рішень)", що
фінансується містом Гданськ.

