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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. 

• 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. 

 

 
 

PODPORA U DOMÁCÍHO NÁSILÍ 

avolejte nám na 
pondělí až pátek 9-17 



 
 

  
 

 
 

 

NATIONAL DOMESTIC VIOLENCE HELPLINES

WWW.CALDERDALESTAYINGSAFE.ORG.UK

If you are affected by domestic abuse our skilled 
workers can offer you:
• Practical and emotional support to help you recover from the impact of 
living with domestic abuse.
• Help to explore your options and make the right choices for you and our 
children.
• Information on a range of topics e.g. housing, benefits, immigration, 
hhh
• Support to access other agencies that can help.
• Legal and court support with help to understand the court process.
• Safety advice. 
• Help with civil protection orders.

Dedicated children’s support workers to support   
children and young people 5 years and above
• who are affected by domestic abuse in their own home
• or affected by abuse in their intimate relationships support is available 
om the Young People’s Violence Advocate (YPVA)

Out of hours: 07590 884206
Urgent safety planning and advice following an incident of domestic 
abuse, during the following hours:
Thursday 5.00pm to 10.00pm
Friday 5.00pm to 10.00pm
Saturday 9.00am to 5.00pm
Sunday 9.00am to 5.00pm

living with domestic abuse.

your children.

health and wellbeing, honour based violence and forced marriage.

from the Young People’s Violence Advocate (YPVA)

If you would like to talk to someone in confidence, 
having been affected by domestic or family abuse 
please ring 01422 323339 

www.calderdalestayingsafe.org.uk
Calderdale Domestic Abuse Strategic Board is a multi-agency partnership
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LGBTQ

01422 323 339 

• Praktickou a emoční podporu v zájmu toho, 
abyste se zotavili z dopadu domácího násilí ve 
vašem životě. 

• Pomoc při identifikaci vašich možností a ve smyslu 
toho, abyste udělali pro sebe a vaše děti ty 
správné volby.   

• Široce spektrální informace, například ohledně 
bydlení, příspěvků, imigrace, zdraví a celkového 
prospěchu, násilí ze cti a nucených sňatků. 

• Podporu při propojení na další agentury, které 
mohou pomoci. 

• Právní podporu a podporu u soudu s asistencí, jak 
chápat soudní proces. 

• Poradenství ohledně bezpečnosti a bezpečí. 
• Pomoc u soudních nařízení v oblasti 

občanskoprávní ochrany. 

POKUD JSTE BYLI NĚJAKÝM ZPŮSOBEM POSTIŽENI 
DOMÁCÍM NÁSILÍM, NAŠI KVALIFIKOVANÍ PRACOVNÍCI 

VÁM MOHOU NABÍDNOUT: 

pondělí až pátek 9-17 
avolejte nám na 

NÁRODNÍ LINKY POMOCI PRO OSOBY DOTČENÉ DOMÁCÍM NÁSILÍM 

Pomoc pro ženy: 0808 2000 247 
Linka pro poradenství mužům: 0808 801 0327 

RADA CALDERDALE PRO DOMÁCÍ NÁSILÍ JE MULTI-AGENTURNÍM PARTNERSTVÍM 
 

Číslo na charitu centra pro ženy - 1118366   Číslo na společnost - 06084795 
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