
  

 Naszym celem jest położenie kresu 
przemocy w rodzinach poprzez zapo-
bieganie, kształcenie i interwencję. 
 

 Niedochodowa, zarejestrowana organizacja 
charytatywna ; 

 Założona we wrześniu 1991 

 Bezpłatne, poufne, świadome kulturowo, sku-
pione na kobietach uslugi, dostarczane przez 
dwujęzycznych/dwukulturowych pra-
cowników 

 .Dwujęzyczni, dwukulturowi pracownicy  

Publikacje edukacyjne 

Publikacje i DVD przeciwko przemocy oparte na 
perspektywie miedzykulturowej 

 

Po zamówienia naszych DVD prosimy dzwonić 
na numer 604-436-1025, albo wyslać wiadomość 
do againstviolence@vlmfss.ca 

 

 

  

 

AKCEPTUJEMY DONACJE 
 

Wasze donacje pomogą dostarczyć kobietom i 
dzieciom korzystającym z naszych usług: 

 Zasiłek na transport 

Gotówke w sytuacji kryzysowej 

Pożywne przekąski dla grup dziecięcych 

Donacje prosimy składać na stronie 

internetowej www.CanadaHelps.org, albo 

wysyłając nam czek. 

NASI DOBROCZYŃCY 
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Vancouver & Lower Mainland  
 

Multicultural  
Family Support  
Services Society 

                                                  Polish 

Swiadczymy uslugi  imi-
grantkom, 

uchodżcom,mniejszościom, 
kobietom bez statusu i ich  

dzieciom doświadczającym 
przemocy w Metro Vancou-

ver od 1991 roku. 
 

 

INFORMACJA KONTAKTOWA 

5000 Kingsway Plaza Phase III 

Suite 306-4980 Kingsway 

Burnaby, BC V5H 4K7 

Phone: 604 436-1025 

Fax: 604-436-3267 

E-mail: againstviolence@vlmfss.ca 

www.vlmfss.ca 

http://www.CanadaHelps.org


  

 Program Dla Dzieci 

 Indiwidualne porady i grupy terapeutyczne dla 
dzieci które byly świadkami lub ofiarami 
przemocy  

 Wsparcie dla ich matek 

 Wsparcie dla rodzin dwukulturowych ; 

 .Prewencyjne prelekcje i warsztaty dotyczące  
przemocy domowej organizowane w szkolach i  
placówkach  spolecznych. 

 

Specjalistyczne usługi Dla Ofiar 

 Informacja i pomoc w dostępie do systemu 
sprawiedliwości ; 

 Przygotowanie do wystąpienia w sądzie i to-
warzyszenie podczas sprawy ; 

 Współpraca z prawnikami i prokuratorami ; 

 Wsparcie emocjonalne w trakcie procesu 
sądowego. 

 

Program dla Wolontariuszy 

 Podstawowe szkolenie w zasadach pracy 
biurowej i umiejętnościach pomocniczyc 

 Darmowe wykłady o samodoskonaleniu i wiecej 

 ;Szkolenie Liderow (raz w roku) 

 Praktyki Studenckie 

Akceptujemy studentów ze szkół policealnych, a 
także uczniów szkół średnich szukających doświ-
adczenia zawodoweg.  Dostarczamy: 

- Nadzór 
- Współpracę z instytucjami edukacyjnymi 

 

Wykształcenie i Porady 

 Uwrażliwienie kulturowe i prezentacje dla 
środowiska profesjonalnego i lokalnej społec-
zności.. 

Mother and Child, by Nora 

Patrich. 

Nasze Usługi 
 

Wielokulturowy Zasieg Po-
mocy/Powstrzymanie 

Przemocy  
Multicultural Outreach/

Wielokulturowy sieg Pomocy/Powstrzymanie PrzemocyS-
topping the Violence 

 Indiwidualne porady,informacje, 
pośrenictwo    i wsparcie.  Osobiście 
lub telefonicznie. 

 Praca grupowa lub indiwidualna z 
kobietami,ktore doświadczają 
przemocy rodzinnej, nękania, i wykor-
zystywania seksualnego . 

 Interwencja kryzysowa i skierowania 
do odpowiednich placówek. 

Programy edukacyjne dla mniejszości 
etnicznych.. 

 
Języki 

 

, Hindi,  pendżabi, gudżarati, urdu, 

wietnamski, mandaryński dialekt, kan-
toński, koreański, tagalog, japoński, perski, 
arabski, polski, rosyjski, czeski, słowacki, 
hiszpański, włoski, i wiele innych 

Przyjmujemy skierowania od: 
 
 
 

 Osób prywatnych i członków 
społeczności lokalnych. 

 Domów przejściowych/Schronisk 
(Bezpiecznych Domów); 

 Ministerstwa do Spraw Dzieci i 
Rodziny 

 ;Lokalnych agencji społecznych i 
imigracyjnych  

 Szkół 

 Szpitali i lekarzy 
 Programów pomocy ofiarom 

 Innych agencji, rządowych minister-
stw i instytucji 

 Policji, RCMP, i systemu prawnego/
sądowego. 

 


