
(New York City Family Justice Centers)

Co to są ośrodki pomocy prawnej dla rodzin?
Nowojorskie ośrodki pomocy prawnej dla rodzin są otwarte dla wszystkich 
ofiar przemocy w rodzinie i ich dzieci, a także dla bezbronnych osób starszych. 
Nie musisz dzwonić, aby umówić się na pierwszą wizytę. Aby ułatwić uzyskanie 
pomocy, w każdym ośrodku działają przedstawiciele wielu urzędów. Usługi są 
bezpłatne i dostępne dla wszystkich poszkodowanych. Pomagamy wszystkim, 
w dowolnym języku.

W ośrodku otrzymasz osobiste wsparcie w potrzebie, bezpieczeństwo i 
przyjazne traktowanie. Podczas pierwszej wizyty w ośrodku porozmawiasz 
ze specjalistką pierwszego kontaktu. Porozmawiasz z nią o tym, czego Ci 
potrzeba. Umówisz Cię ona na spotkanie z pracownikiem społecznym,  
który wytłumaczy, na czym polegają usługi ośrodka i jak je uzyskać.

Ośrodki mieszczą się w strzeżonych budynkach, więc nic Ci tu nie grozi. Każdy,  
kto wchodzi do ośrodka, musi przejść przez bramkę z wykrywaczem metalu. 
Musisz mieć przy sobie dowód tożsamości ze zdjęciem.

„ Bardzo wam dziękuję. Nie wiedziałam, że są aż takie 
możliwości znalezienia pomocy. Czuję, że teraz mam 
jakieś szanse”.

- Klientka FJC

W jaki sposób ośrodek pomocy prawnej dla rodzin  
może mi pomóc?
Załatwianie spraw Spotkasz się z pracownikiem społecznym, który 
doradzi, jak sobie zapewnić bezpieczeństwo i skieruje Cię do usługodawców.

Poradnictwo Jest dostępne dla Ciebie i dla Twoich dzieci. Są to rozmowy 
indywidualne i grupy wsparcia.

Informacje prawne Można porozmawiać z prawnikami i asystentkami 
prawnymi o sprawach takich jak prawa rodzicielskie, odwiedzanie i imigracja.

Policja Funkcjonariusze Nowojorskiej Komendy Policji zajmujący się 
zapobieganiem przemocy w rodzinie pomogą Ci złożyć doniesienie o 
przestępstwie. Poinformują, w jaki sposób policja może Ci pomóc w 
zapewnieniu sobie bezpieczeństwa.

Ściganie przestępstw Przemoc w rodzinie jest przestępstwem. W ośrodkach 
urzędują prokuratorzy zatrudnieni w biurach Prokuratury Okręgowej. Prokuratorzy 
odpowiedzą na pytania na temat systemu wymiaru sprawiedliwości.

Pokój dla dzieci Twoje dzieci od lat 3 mogą się bawić w przeznaczonym 
dla nich pokoju, kiedy Ty będziesz się zajmować załatwianiem swojej sprawy.

Pomoc dla osób starszych Pracownicy społeczni, prawnicy i prokuratorzy 
udzielają pomocy poszkodowanym starszym osobom.

Samowystarczalność Personel doradzi w sprawach pomocy społecznej, 
budżetu domowego, opieki nad dziećmi i zabezpieczenia finansowego. 
Personel wskaże również szkolenia zawodowe i programy oświatowe.

Wszechstronna pomoc dla ofiar przemocy w rodzinie

Kiedy, gdzie i jak dojechać

Godziny: Od poniedziałku do piątku, 9:00 - 17:00

Telefon: Zadzwoń pod 311 żeby połączono cię  
z najbliższym ośrodkiem. 

Ośrodek pomocy dla rodzin w Bronx, NYC

Adres: 198 East 161th Street, Bronx, NY 10451

Metro: 4, B lub D do 161st Street Yankee Stadium station 

Autobusy: BX1, BX2, BX6 i BX13

Ośrodek pomocy dla rodzin na Brooklynie, NYC

Adres: 350 Jay Street, Brooklyn, NY 11201

Metro: A, C, F lub R do Jay Street lub 2, 3, 4, lub 5 do Borough Hall

Autobusy: B25, B26, B38, B51, B54, B57, B61, B65, B67 i B75

Ośrodek pomocy dla rodzin na Manhattanie, NYC

Adres: 80 Centre Street, New York, NY 10013

Metro: 4, 5 lub 6 do Brooklyn Bridge-City Hall Station, J lub Z  
do Chambers Street, N lub R do City Hall, 1, 2 lub 3 do Chambers 
Street, lub A lub C do Chambers Street

Autobusy: M5, M9, M22 i M103

Ośrodek pomocy dla rodzin w Queens, NYC

Adres: 126-02 82nd Avenue, Kew Gardens, NY 11415

Metro: E lub F do Kew Gardens-Union Turnpike 

Autobusy: Q10, Q37, Q46, i Q60 

Zespół Interwencyjny Przeciwko Przemocy  
w Rodzinie na Staten Island

Na Staten Island zadzwoń pod 311 do Zespołu Interwencyjnego  
Przeciwko Przemocy w Rodzinie, aby uzyskać informacje i 
skierowania. Aby dowiedzieć się więcej, przyślij e-mail na 
adres OCDV_DVRT@cityhall.nyc.gov lub odwiedź stronę  
www.nyc.gov/domesticviolence.

Nowojorskie ośrodki  
pomocy prawnej dla rodzin



The Arab American Family Support Center, Inc./Tamkeen

Barrier Free Living

Bronx County District Attorney’s Office

CAMBA

Center Against Domestic Violence

Day One

FEGS

The Financial Clinic

Garden of Hope

Good Shepherd Services Safe Homes Project

Her Justice

Jewish Association Serving the Aging

Jewish Board of Family and Children’s Services

Kings County District Attorney’s Office

Korean American Family Service Center

Legal Services NYC - Bronx

Manhattan Legal Services NYC

Metropolitan Council on Jewish Poverty

Mount Sinai Sexual Assault & Violence  
Intervention Program

New York Asian Women’s Center

New York City Anti-Violence Project

New York City Department of Information  
Technology and Telecommunications

New York City Human Resources Administration

New York City Police Department

New York County District Attorney’s Office

New York Legal Assistance Group

Northern Manhattan Improvement Corporation

Queens County District Attorney’s Office

Queens Legal Services

Safe Horizon

Sanctuary for Families

Sauti Yetu Center for African Women

Shorefront Y

South Brooklyn Legal Services

STEPS to End Family Violence 

St. Luke’s Roosevelt Crime Victims Treatment Center

Urban Justice Center

Urban Resource Institute

Violence Intervention Program, Inc.

Weinberg Center for Elder Abuse Prevention

W!SE (Working in Support of Education)

Bezpieczeństwo
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy, poniższe rady mogą Ci się przydać,  
aby zapewnić sobie bezpieczeństwo:

• Kiedy partner lub partnerka zagraża Ci lub bije, zadzwoń pod 911.

• Naucz dzieci wzywać policję przez telefon i chować się  
podczas awantury.

• Znajdź bezpieczne miejsce, gdzie możesz w nagłej potrzebie 
zabrać ze sobą dzieci.

• Zarygluj okna i drzwi na noc i kiedy wychodzisz z domu. 

• Powiedz w szkole czy w przedszkolu, kto ma prawo zabierać dzieci.

• Zażądaj zmiany swojego numeru telefonu na numer zastrzeżony, 
którego biuro numerów nikomu nie ujawni.

• Zachowaj w tajemnicy swój adres i jeżeli to możliwe, nie mów 
swojemu prześladowcy, gdzie mieszkasz.

• Staraj się nie wychodzić z domu sama.

• W miarę możności poproś kogoś w pracy, żeby odbierał Twoje 
telefony, poproś o zmianę numeru telefonu biurowego i adresu 
e-mail, zmieniaj często trasę dojazdu do pracy i rozkład zajęć  
w ciągu dnia.

• Na wypadek gdyby trzeba było szybko uciec, zgromadź ważne 
dokumenty swoje i dzieci:

— Paszporty, zielone karty, zezwolenia na pracę
— Karty Social Security, świadectwa urodzenia
— Wyciągi z konta bankowego, karty kredytowe,  

książeczkę czekową
— Zeznania podatkowe, odcinki wypłat
— Tytuł własności lub umowę najmu domu/mieszkania
— Ochronny nakaz sądowy 
— Orzeczenia sądu o prawach rodzicielskich i odwiedzinach
— Świadectwo ślubu 
— Zaświadczenia o szczepieniach i świadectwa szkolne dzieci
— Notatnik z adresami i opłacony z góry (pre-paid)  

telefon komórkowy
— Zdjęcie prześladowcy 
— Dowody krzywdzenia, w tym emaile, teksty i zapisy  

w pamiętniku

• Spakuj do torby pieniądze, zapasowe klucze, ubrania, lekarstwa 
i wszystkie te ważne dokumenty i zostaw torbę w bezpiecznym 
miejscu lub u zaufanej osoby.

Jeżeli Ty lub ktoś kogo znasz jesteś ofiarą przemocy w rodzinie, możesz uzyskać pomoc. 
Zadzwoń pod 311 do czynnej całą dobę nowojorskiej infolinii przemocy w rodzinie 

W nagłych wypadkach dzwoń pod 911 
Pomoc dostępna we wszystkich językach

www.nyc.gov

„ Ten program pomagał mi w najtrudniejszym okresie w życiu. Zawsze znajdowałam tu bezpieczne miejsce, gdzie 
mogłam pozbierać myśli, zatelefonować albo poszukać pracy na komputerze. Kiedy byłam w potrzebie, zawsze 
witali mnie tu z otwartymi ramionami”. – Klientka FJC 

Partnerzy

Polish


