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PODPORA U DOMÁCÍHO NÁSILÍ
avolejte nám na
pondělí až pátek 9-17

01422 323 339

JAKOU POMOC NABÍZÍME?
•

•
•
•

Nabízíme bezplatné a důvěrné služby pro
KAŽDÉHO ve věku 16 a více let, kdo žije v
Calderdale a byl v kontaktu s domácím násilím,
bez ohledu na sexuální orientaci, pohlaví,
postižení, věrovyznání nebo etnický původ.
Pokud žijete mimo oblast Calderdale, dokážeme
vás usměrnit na jiné organizace.
Služba je také dostupná pro děti ve věku 5 a více
let, které byly vystaveny domácímu násilí.
Máme k dispozici podpůrné pracovníky mužského
i ženského pohlaví.

NEMLUVÍTE ANGLICKY?
Máme zkušený, dovedný a různorodý pracovní tým, který
mluví několika jazyky. Pokud nemáme pracovníka mluvícího
jazykem, který potřebujete, vynasnažíme se najít pro vás
náležitého tlumočníka.

WWW.CALDERDALESTAYINGSAFE.ORG.UK
POKUD JSTE BYLI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM POSTIŽENI
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Linka pro poradenství mužům: 0808 801 0327
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www.calderdalestayingsafe.org.uk
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