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Jak mam postępować, jeżeli chcę skorzystać z obowiązującego ustawodawstwa?

Zacząć należy od ustalenia, na teren której gminy chcesz i możesz się przeprowadzić. Czy mieszkasz już
może w schronisku dla kobiet na terenie gminy, w której chcesz pozostać? Czy istnieje zagrożenie na
jakimś obszarze Szwecji, zmuszające Cię do przeprowadzki do innego regionu?
Skorzystaj z pomocy osób, którym ufasz lub osób ze schroniska dla kobiet ALVA. Jeżeli Policja lub służba
socjalna przeprowadziła analizę ryzyka, wówczas może to stanowić dobry punkt wyjścia dla dalszych
działań.

Podanie musi zostać sformułowane na piśmie

Podanie do służby socjalnej, działającej na terenie gminy, do której się chcesz przeprowadzić, należy
sporządzić w sposób pisemny. Często dobrze jest przemyśleć powody skłaniające Cię do przeprowadzki i
wskazujące dokąd ma to nastąpić – skorzystaj z pomocy osób, które znają Twoją sytuację lub osób
działających na terenie schroniska dla kobiet ALVA.

Decyzja służby socjalnej

Zawsze masz prawo do otrzymania pisemnej decyzji służby socjalnej. Jeżeli decyzja taka nie będzie po
Twojej myśli, masz prawo ją zaskarżyć.
Skarga musi być pisemna i musi zostać wniesiona w czasie 3 tygodni od dnia otrzymania decyzji.
Przeczytaj decyzję uważnie, napisz własnymi słowami dlaczego nie zgadzasz się z uzasadnieniem
odmowy i wnieś zaskarżenie w terminie. Nie musisz niczego formułować w jakiś szczególny, określony
sposób. Zapisz to, co chcesz powiedzieć i opisz swoją sytuację możliwie szczegółowo. Unikaj opisów zbyt
ogólnikowych – opisz swoje wrażenia i doświadczenia w sposób jasny i najlepiej podaj przykłady.
Podkreślamy ponownie – jeśli potrzebujesz pomocy, wystarczy o nią poprosić!

Służba socjalna może wyszukać miejsce zamieszkania za Ciebie (art. 2 a, § 10 i 11
SoL – Ustawy o Służbie Socjalnej)

Służba socjalna ma również możliwość, aby samodzielnie wystarać się o przeprowadzkę do innej gminy,
na terenie której chcesz zamieszkać. Jeżeli masz przydzielonego pracownika socjalnego, który zapewnia
pomoc przy planowaniu, wówczas zamiast poszukiwania możliwości przeprowadzki do innej gminy na
własną rękę, być może dobrze byłoby skorzystać z pomocy takiego pracownika socjalnego.
Jeżeli nowa gmina nie odpowie przydzielonemu do Ciebie pracownikowi socjalnemu w terminie jednego
miesiąca lub obie gminy nie będą w stanie osiągnąć porozumienia, wówczas przydzielony do Ciebie
pracownik socjalny może zamiast tego wnioskować o przeprowadzkę do obiektu IVO (Inspektoratu
Ochrony Zdrowia i Opieki Społecznej). Inspektorat IVO musi podjąć decyzję bezzwłocznie, najpóźniej w
ciągu trzech miesięcy.

Cz
y chcesz dowiedzieć się więcej na temat pomocy
praktycznej?

Schronisko dla kobiet ALVA upowszechnia wiedzę na temat praw kobiet w aspekcie ustawy o służbie
socjalnej, w przypadku narażenia na groźby i przemoc ze strony osób pozostających w bliskich relacjach
oraz potrzeby zmiany miejsca zamieszkania. Chcemy umacniać kobiety w ich możliwościach
samodzielnego oddziaływania na swoją sytuację.
Na terenie schroniska dla kobiet ALVA możemy zaoferować pomoc w formułowaniu podań, skarg oraz
sporządzaniu innych dokumentów. Udzielamy także porad oraz wsparcia innym zainteresowanym, takim
jak schroniska dla kobiet, służba socjalna, opieka nad chorymi oraz służba zdrowia itp.

Prosimy bez wahania skontaktować się z nami!

Zapraszamy zarówno osoby fizyczne jak i władze do kontaktowania się ze schroniskiem dla kobiet ALVA.
Udzielamy informacji, zapewniamy pomoc i wsparcie:

Tel: 0705-08 44 31
info@alvakvinnojour.se
www.alvakvinnojour.se

