Вероятно имате много
въпроси ...
Какво да правя за в бъдеще?
Да потърся ли правна помощ?
Какво ще стане с децата?
Какво да правя, когато партньорът ми
отново упражни физическо насилие?
Потърсете помощ и се консултирайте!
Следните институции Ви предлагат
съвети, информация и помощ:
Дом за жени Херне
тел. 0 23 25 / 4 98 75
„Шатенлихт“ (Schattenlicht)
Консултационен център за
жени и момичета
тел. 0 23 23 / 98 11 98
Полицейски президиум Бохум
Упълномощено лице за защита
на жертвите
тел. 0 23 4 / 9 09 40 59
Град Херне
Служби за консултация по въпроси за
семейството и училището
тел. 0 23 23 / 16 36 40
Служба за равноправие между
половете в гр. Херне
тел. 0 23 23 / 16 22 05
„Вайсер Ринг“ (Weißer Ring)
тел. 0 23 23 / 94 43 35
Църковна област Херне
Консултационна служба за мигранти
тел. 0 23 23 / 9 94 97 19
AWO
Консултационна служба за мигранти
тел. 0 23 23 / 9 52 40
Комунален интеграционен център
тел. 0 23 25 / 5 36 48
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Живеете с партньор, който упражнява
физическо насилие върху Вас или Ви
заплашва ...
Ситуацията на насилие, която преживявате, не е
инцидентен случай!
Малтретирането, бруталността и насилието се
срещат в семейните и партньорските взаимоотношения много по-често, отколкото предполагате.
В повечето известни случаи насилието произтича от
мъжете, а жертвите са предимно жени и деца.
Този, който е упражнил веднъж физическо насилие,
ще го направи отново. Семейните отношения, в които има насилие, продължават често години наред.

Желаете да отидете в дом за жени ...
Полицията може да Ви помогне да бъдете приета
в дом за жени. Можете да се обърнете и самостоятелно към дома за жени и да говорите с някоя от
служителките там. Разбира се, че можете да бъдете
приета в дома заедно с децата си.
Дом за жени Херне 0 23 25 / 4 98 75
Новият закон за защита от домашно насилие ...
Този закон Ви дава възможности за защита, които
трябва да заявите в Районния съд (канцелария за
подаване на правни молби). Във Ваша защита съдът
може да постанови напр. следните забрани:

Ако сте изложени на спешна заплаха
от насилие ....

Партньорът, упражнил насилието, няма право да
влиза в жилището за в бъдеще.

Обадете се в полицията на спешен номер 110!
Ако е необходимо, Вашите съседи или свидетелите
също ще информират полицията.

Партньорът Ви няма право да се приближава до
Вас или жилището по близо от определеното
разстояние.

Когато пристигнат полицейските служители, можете
да решите дали да останете в жилището си или да
отидете в дом за жени.

Партньорът Ви няма право да отива там, където
Вие се намирате редовно (напр. на работното
място, в детската градина, в училище, на мястото
за прекарване на свободното време, в определени
магазини и т. нат.).

Желаете да останете в жилището си ...
В такъв случай полицията ще отпрати от жилището
лицето, упражнило насилието. Поне за следващите
10 дена упражняващ насилието партньор няма право да влезе в жилището. Това се проверява поне
веднъж от полицията. Ако упражнилото насилие
лице не спази забраната, обърнете се веднага към
полицията.

Партньорът Ви няма право на контакт с Вас (напр.
по телефона, факса, SMS, имейла, писма и др.).

