
 

 

Procesul de recomandare: oricine poate face o recomandare, 

inclusiv auto-recomandări. Acceptăm recomandări din Kirklees  

și oriunde altundeva în UK. De asemenea, putem accesa 

informații și disponibilitatea adăposturilor în Marea Britanie. 

Pentru mai multe informații sau pentru un verifica 

disponibilitatea contactați: 

0800 0527222 

accommodation@pdap.co.uk 

Pentru a face o recomandare completați formularul care poate 

fi descarcat de pe site-ul nostru 

PDAP Servicii de informare   
a Comunității 

Sprijin individual pentru toate victimele abuzului 
domestic, cu accent pe intervenție timpurie, 

reducerea riscurilor, planificarea siguranței, sprijin 
pentru situații de urgență, prin intermediul 

sistemului de justiție civil și penal și accesul la măsuri 
de siguranță și securitate în case. 

 

Abuzul domestic și Covid-19 

Nu ești singur, chiar dacă trebuie să stai acasă. Suntem încă aici să 

te sprijinim. Lucrăm îndeaproape cu Poliția, Kirklees și alte servicii 

pentru a ne asigura că tu și familia ta sunteți sprijiniți și protejați 

dacă vă confruntați cu abuzul domestic. 

Contactați linia de    

asistență disponibilă 

non-stop 

0800 0527222 
În caz de urgență apelați 999 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

Procesul de recomandare: oricine poate face o recomandare, 

inclusiv auto-recomandări. Acceptăm recomandări pentru 

oricine locuiește în Kirklees. 

Pentru informații suplimentare sau pentru a verifica 

disponibilitatea contactați: 

01484 308307/306 

outreach@pdap.co.uk 

Pentru a face o recomandare completați formularul care poate fi 

descărcate de pe site-ul nostru 

 

 

Linia de asistență disponibilă non-stop 

0800 0527222 
Sprijin, consiliere, informare și acces la cazare sigură pentru orice persoană 

afectată de violența domestică și abuz. 

De asemenea, sprijin și informații pentru profesioniști. 

PDAP Adăpost / 

Cazare în siguranță 

Cazare temporară de urgență pentru 
femeile cu sau fără copii care sunt victime 
ale abuzului domestic. Aceasta include 
furnizarea adăpostului pentru victimele 
BAME în adăpostul nostru de specialitate. 

 Asociația pentru abuzul domestic Pennine 

Oferim suport specialist de calitate, consiliere și cazare sigură pentru toate 
victimele abuzului domestic in vârstă de 16 ani sau peste. 
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