
Aveţi multe întrebări…

Ce trebuie făcut în continuare?
Ce demersuri legale trebuie să fac? 
Ce se întâmplă cu copiii?
Ce să fac dacă partenerul meu devine 
iar violent?
Solicitaţi sprijin și consiliere!

Următoarele instituţii vă oferă sfaturi, 
informaţii și ajutor:

 Centru pentru consiliere şi adăpost 
 pentru femei din Herne
  Telefon 0 23 25 / 4 98 75

 Schattenlicht
 Oficiu de consiliere și informare pentru 
 femei si fete
 Telefon 0 23 23 / 98 11 98

 Prezidiul Poliţiei Bochum
 Desemnat cu protecția victimelor
 Telefon 0 23 4 / 9 09 40 59

 Orașul Herne
 Oficiul pentru familie şi consiliere şcolară
 Telefon 0 23 23 / 16 36 40

 Instituţia pentru egalitate a oraşului 
 Herne
 Telefon 0 23 23 / 16 22 05

 Weißer Ring
 Telefon 0 23 23 / 94 43 35

 Kirchenkreis Herne
 Oficiu de consiliere pentru imigrante
 Telefon 0 23 23 / 9 94 97 19

 AWO
 Oficiu de consiliere pentru imigrante
 Telefon 0 23 23 / 9 52 40

 Centrul Municipal pentru Integrare
 Telefon 0 23 25 / 5 36 48

              ÎMPOTRIVA       

VIOLE
NŢEI

D O M E S T I C E      



Trăiţi cu un partener care este violent 
și vă ameninţă....

Violenţa pe care o trăiţi Dvs. nu este un caz singular!

Maltratările, brutalitatea și violenţa în cadrul cuplurilor se 
întâmplă mult mai des decât se cunoaşte. În majoritatea 
cazurilor reclamate, violenţa pleacă de la bărbaţi, iar vic-
timele sunt mai ales femei și copii.

Cine a lovit o dată, o va mai face. Relaţiile în care predo-
mină violenţa durează deseori ani de zile.

Dacă sunteţi victima unui caz de violenţă 
domestică...

Sunaţi la poliţie la numărul de urgenţă 110!
În anumite situaţii și vecinii sau martorii anunţă poliţia.

Dacă a intervenit poliţia, vă puteţi decide dacă rămâneţi 
în locuinţă sau mergeţi într-un centru de consiliere şi 
adăpost pentru femei.

Dacă doriţi să rămâneţi în locuinţă...

În acest caz, poliţia îi va solicita făptașului să pără-
sească locuinţa de domiciliu. În următoarele 10 zile, par-
tenerului Dvs. violent îi este interzis să intre în locuinţă. 
Acest lucru este verificat de poliţie cel puţin o dată. Dacă 
făptașul nu respectă interdicţia, adresaţi-vă imediat 
poliţiei.

Dacă doriţi să mergeţi într-un centru de 
consiliere şi adăpost pentru femei...

Poliţia vă poate ajuta cu formalităţi pentru cazarea într-un 
astfel de centru.
Puteţi să vă prezentaţi şi personal la centru și să discu-
taţi cu un reprezentant. Bineînţeles, puteţi fi primită în 
centru și împreună cu copiii Dvs.

Centru de consiliere şi adăpost 
pentru femei Herne 

0 23 25 / 4 98 75

Noua lege pentru protecţia împotriva violenţei...

Această lege vă oferă posibilităţi de protecţie pe care le 
puteţi solicita la Judecătorie (Secţia pentru cereri juridi-
ce). Pentru protecţia Dvs., Tribunalul poate decide, 
de ex., următoarele interdicţii:

 Partenerul violent nu are voie să mai intre în locuinţă

 Partenerul nu are voie să se apropie de Dvs. sau de 
 locuinţă până la o anumită distanţă

 Partenerul nu are voie să frecventeze locurile în care 
 obişnuiţi să rămâneţi în mod regulat (de ex. loc de 
 muncă, grădiniţă, școală, instituţii de agreement, 
 anumite magazine etc.)

 Partenerul nu are voie să vă contacteze. (de ex. prin  
 telefon, fax, SMS, email, scrisori etc.)


