Specjalistyczna
i fachowa pomoc
po zabójstwie
dokonanym przez
członka rodziny
lub samobójstwie
członka rodziny
Sami tego doświadczyliśmy
i rozumiemy, że w takiej sytuacji
można czuć się przytłoczonym
różnymi informacjami.
Nasi doradcy służą pomocą.

Czym się zajmujemy:
Naszym priorytetem jest działanie na rzecz rodzin pogrążonych
w żałobie w wyniku zabójstwa lub samobójstwa w rodzinie.
W tym celu:
• Słuchamy ze zrozumieniem i empatią.
• Dbamy o to, aby Twój głos został usłyszany.
• Zapewniamy specjalistyczne i fachowe wsparcie specjalistów.
• Wykorzystujemy naszą wiedzę, aby wspierać Cię podczas
inspekcji spraw związanych z zabójstwem dokonanym przez
członka rodziny, inspekcji poważnych przypadków, wywiadów
dot. zdrowia psychicznego, dochodzeń przyczyny zgonu itp.
• Umożliwiamy spotkania z innymi rodzinami, które miały
podobne doświadczenia w celu wzajemnego wsparcia.
• Zapewniamy rodzinom możliwość spotkania się, podzielenia
się swoją historią i skorzystania ze wsparcia innych osób.
Nasze usługi są niezależne, bezpłatne i dostosowane do
Twoich potrzeb.

Kim jesteśmy?
AAFDA ma ponad 11-letnie doświadczenie w prowadzeniu działań na
rzecz rodzin po zabójstwie lub samobójstwie członka rodziny lub
przyjaciela w efekcie przemocy domowej. AAFDA powstała po tym,
gdy założyciel naszej organizacji stracił członków rodziny w wyniku
zabójstwa w rodzinie.
Nasi specjaliści i rzecznicy są doskonale przeszkoleni i dysponują
ogromną wiedzą na temat wszystkich aspektów przemocy domowej
oraz postępowania w przypadku zabójstwa dokonanego przez
członka rodziny lub samobójstwa w rodzinie. Wszyscy nasi specjaliści
doświadczyli zabójstwa w rodzinie lub samobójstwa w wyniku
przemocy domowej, dzięki czemu nasze wsparcie jest oferowane
przez osoby doskonale rozumiejące takie sytuacje.

Co powiedzieli nam członkowie rodzin:

„AAFDA sprawiła,
że głos moich
córek został
usłyszany”

„AAFDA
była jak koło
ratunkowe”

„Nie mogłabym
przejść przez
ten proces bez
wsparcia ze strony
przypisanego mi
specjalisty”

„AAFDA
naprowadziła
mnie na kierunek,
w którym mogłem
uzyskać odpowiedzi
na moje pytania”

Jeśli członek Twojej
rodziny lub przyjaciel
stracił życie w wyniku zabójstwa
dokonanego w rodzinie, lub dokonał samobójstwa w wyniku
przemocy domowej, służymy pomocą.

Skontaktuj się z nami, pisząc na adres info@aafda.org.uk lub zadzwoń
pod numer 07768 386922
Nasze standardowe godziny pracy to 9:00 – 17:00, ale możemy również
odbierać telefony poza tymi godzinami.
Jeśli nie jesteśmy dostępni, prosimy o pozostawienie wiadomości, a my
skontaktujemy się z Tobą tak szybko, jak to możliwe.
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