Violenţă

în familie & parteneriat

Telefon direct la Apel
direct la poliţie: 110
Poliţia este obligată să înregistreze şi să urmărească
faptele penale.

Asta înseamnă …
… pentru făptuitor:
• Evacuarea din casă pentru cca. 10 zile!
• Niciun contact cu victima!
• Eventual arestarea sa de către poliţie!

tor?
Unde găsesc aju

… pentru victimă:
• Protecţie faţă de alte abuzuri
• Asistenţă terapeutică şi juridică
Nu trebuie să vă fie frică de depunerea unei reclamaţii! Statutul dumneavoastră de rezidență nu este
periclitat de depunerea unei plângeri!!!

Violenţă împotriva femeilor şi copiilor este exercitată mai ales în familie şi parteneriat. Violenţa
este interzisă în general şi constituie faptă penală!

Persoana de contact în imediata apropiere:

Formele cele mai frecvente sunt:

Acest fluturaş este finanţat de
Opferhilfebüro Göttingen

Cauzele acestora pot fi:

•
•
•
•
•

ameninţare
lovire
maltratare
abuz sexual
controlul cheltuielilor băneşti

• capacitatea insuficientă de a soluţiona conflicte
• gelozie şi pretenţii de proprietar asupra partenerei
• alcool

tor?
Unde găsesc aju
Ajutor la faţa locului oraşul şi raionul Göttingen
Sunteţi victima unei fapte penale şi aveţi nevoie de
ajutor?

Apel de urgenţă pentru femei
Aici primiţi informaţii şi ajutor:

0551 44684

În cadrul unui dialog personal vă oferim multe informaţii utile.
Oferta noastră este gratuită.
Consiliem femei şi bărbaţi! Pentru stabilirea prin telefon a unui termen sunaţi la:

0551 4031450
În cazurile de abuz domestic, casa de adăpost pentru
femei oferă femeilor şi copiilor lor asistenţă psihosocială şi o locuinţă temporară.

Informaţii suplimentare la:
www.opferhilfe.niedersachsen.de

Din motive de securitate, adresa casei de adăpost
pentru femei este secretă.
Putem fi contactaţi zilnic la telefon, la fel şi la
weekend şi în zile de sărbătoare:

0551 5211800
www.Frauenhaus-goettingen.de

Ofertă de consiliere pe tot teritoriul
Germaniei pentru femei şi rudele lor:

Ajutor pentru copii şi adolescenţi care au trăiat sau
asistat la violentă sexuală sau violenţă domestică în
familie.

•
•
•
•
•

interpreţi pentru 15 limbi
gratuit
anonim
timp de 24 de ore
prin telefon sau online

