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Увод

Насилието срещу жени има найразнообразни прояви. Насилието
срещу жени е често срещано явление.
Ако сте изложени на психическо или
на физическо насилие в семейството,
ако сте изнасилена или Ви склоняват
да проституирате, ако сте обект
на заплахи или малтретиране, не
трябва да мълчите за това, за да
потърсите квалифицирана помощ и
консултации.
На следващите страници ще се
запознаете с възможностите, от които
можете да се възползвате, ако сте
жертва. За по-лесно ориентиране,
отделните аспекти са обозначени и
със символи. Така само с един поглед
ще разберете към коя организация
можете да се обърнете, за да получите
помощ.

Vorwort

Gewalt gegen Frauen hat viele
Gesichter. Gewalt gegen Frauen gibt es
überall.
Wenn Sie seelischer oder körperlicher Gewalt
in der Familie ausgesetzt sind, wenn Sie
vergewaltigt wurden oder zur Prostitution ge
zwungen, wenn Sie bedroht oder misshandelt
wurden, sollten Sie nicht darüber schweigen,
sondern qualifizierte Beratung und Hilfe in
Anspruch nehmen.
Im Folgenden erfahren Sie, welche Möglich
keiten Ihnen als Opfer zur Verfügung stehen.
Zur leichteren Orientierung wurden den
einzelnen Aspekten Symbole zugeordnet. So
können Sie auf einen Blick feststellen, an wel
che Einrichtungen Sie sich wenden können,
um Hilfe zu erhalten.

Preface

Violence against women has many different forms. Violence against women exists
everywhere.
If you suffer from physical or psychological
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violence in your familiy, if you were raped or
forced to prostitution, if you were threatened
or maltreated, you should not remain silent
on what happened but claim for qualified
advice and help.
In the following text you get hints, which
possibilities you have as a victim of vio
lence. In order to allow easy orientation, the
different aspects are combined with symbols.
So you can find out immediately, which
institution or organisation you should choose
to get the help you need.

Avant-propos

Violence contre des femmes se
manifeste en beaucoup de façons différentes. Violence contre des
femmes existe partout.
Si vous souffrez de violence physique ou
psychologique, si vous étiez la victime d’un
viol ou quelqu’un vous a forcé à la prostituti
on, si quelqu’un vous a menacé ou maltraité,
ne restez pas calme, demandez de l’avis et de
l’aide qualifiés.
Dans le texte suivant, vous trouvez des
informations sur les possibilités que vous avez
comme victime de violence. Pour votre
orientation facile, les différents aspects sont
accompagnés par des symboles. Comme ça,
vous pouvez vérifier immédiatement quel
institution ou organisation vous offre de l’aide
dans votre situation particulière.

Introducere

Violența împotriva femeilor se manifestă
în multe forme. Violență împotriva
femeilor există pretutindeni.
Dacă suferiți violență morală sau fizică în
familie, dacă ați fost violată sau impusă să
vă prostituați , dacă sunteți amenințată sau
abuzată, nu trebuie să tăceți, ci apelați
pentru consiliere și asistență calificată.
În continuare aflați informații despre
posibilitățile pe care le aveți ca și victimă.
Pentru a vă facilita orientarea, diferite aspecte
sunt acompaniate de simboluri. Astfel vă
puteți da seama imediat la ce instituții sau

organizații vă puteți adresa pentru a obţine
ajutor.

P ro l ó g o

La violencia contra las mujeres se manifiesta de muchas formas
diferentes. Violencia contra las
mujeres existe en todas las partes.
Si Vd. es maltrada física o príquicamente en
la familia, si Vd. ha sido víctima de violación,
o ha sido forzada a la prostitución, si ha sido
amenazada o maltratada, no guarde silencio,
nino busque consejo y ayuda de personas
especializdas y competentes.
Seguidamente le informamos de las posibilidades que Vd. Aiene como víctima de
violencia. Para su mejor orientación, los
diferentes aspector están acompañados
por símbolos. Así puede Vd. ver a simple
vista a qué organización o institución puede
dirigirse para obtener la ayuda necesaria a su
situación particular

Önsöz

Kadınlara yönelik şiddet uygulamasının
birçok şekli vardır. Kadınlara yönelik
şiddet heryerde vardır.
Eğer aile içi ruhsal ve bedensel şiddete maruz
kalıyorsanız, eğer cinsel tecavüze uğradıysanız
veya fuhuş yapmaya zorlandırılıyorsanız, eğer
tehdit edildiyseniz veya size kötü muamele
uygulandırılıyorsa, suskun kalmayıp
profesyonel destek ve yardıma başvurmalısınız.
Aşağıda, bir mağdur olarak hangi
imkanlardan faydalanabileceğinize dair bilgi
bulacaksanız.
Size kalaylık sağlamak icin değişik kon lara
ayrı semboller verilmiştir. Bu şekilde, yardım
bulabilmek için hangi kurumlara başvurmanız
gerektiğini bir bakışta öğrenebileceksiniz.

zgwalcone albo zmuszono was do prostytucji,
jeżeli czujecie sie zagrożone albo jesteście´
maltretowane (żle traktowane) nie
powinnescie dluzej milczeć, tylko skorzystać z
kwalifikowanej porady i pomocy.
Mażliwosci które macie do wyboru jako
ofiara przemocy; Dla lepszej orjentacji
podzielono poszczególne aspekty na symbole´,
dzięki ktoŕym można na pierwszy rzut oka
poznać, jakie możliwosci pomocy egzystują
(do wyboru).

ghtlbcgjdbt

Yfcbgbt yfl :tyobyfvb vyjujkbrj
b vj:tn ,snm c
 jdthotyj gjmc/le.
Tclb :tyoby gjldthuftncz l
 exjdyjve
blb ntltcyjve yfcblb/ d ctvmt blb
dyt t=> tclb :tyobe lhbye:lf/n
pfybvfnmcz ghjcnbnewbtq> tcgb tq
euhj:f/n blb t= bcnzpf/n – yt
ye:yj pnj crhsdfnm b pfvfgxbdfnm.
:tyobyf> cnfdofz :thndjq yfcbgbz>
ljg:yf j,hfnbnmcz pf gjvjom/ blb
cjdtnjv.
D yb:tcgtle/otv gthtxyt erfpfyj relf vj:yj j,hfnbnmcz pf
r,flbabwbhjdfvyjq gjvjom/. Lgz ghjcnjns y
 trjnjhst fcgtrns j,jpyfxtvs
cbvdjgfvb.

Slowowstene

Przemoc przeciwko kobietom ma wiele
twarzy. Przemoc nad kobietami jest
wszędzie.
Jeżeli przeżywacie psychiczną albo fizyczną
przemoc w rodzinie, jeżeli zostalyście
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Аз съм жертва на
насилие.
Какво мога да
направя?
Насилието приема най-различни форми.
Има физическо насилие. Например:
❚ удари
❚ ритници
❚ блъскане
Или много други форми на физическо
насилие.Често ставаме свидетели на
подобно насилие. То оставя следи.
Например рани. Или синини.
Съществува обаче и психическо насилие.
Например:
❚ обиди
❚ крясъци
❚ заплахи
❚ мълчание
❚ ревност
Има и много други форми на психическо
насилие.
Това насилие е невидимо. И въпреки това
е сериозно.Причинява болка.
Трудно можеш да се защитиш.
Подложени ли сте на насилие?
Потърсете помощ. Например тук:
Телефон на полицията: 0202/284-1801,
0202/284-1810 или 0202/284-1817, или
0202/284-1818

Намирам се в беда.
Нуждая се от помощ.
Как да получа помощ
от полицията?
Чувствате ли се застрашени? Преживяли
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ли сте насилие? Случило ли се е нещо
лошо? В беда ли сте?
Винаги можете да се сигнализирате
полицията. Можете да се обаждате по
всяко време. Ползвайте телефонен номер
за спешни повиквания 110. Можете да се
обадите от всяко едно място.
От всеки град в Германия.
Номерът се избира без код. Може да се
обадите от мобилен телефон. Или от
стационарен.
Обаждането на телефона за спешни
повиквания е безплатно.
Подложени ли сте на насилие?
Кои са извършителите?
Има различни извършители на насилие.
Вашият партньор извършител ли е? Или
Вашата партньорка?
Подложени ли сте на домашно насилие?
И в този случай можете да се обадите в
полицията.
Вашият партньор или партньорка ще
трябва да напусне жилището за 10 дни.
През това време той или тя няма право
да се връща в него.
Това се нарича забрана за връщане.
Важно е и следното:
През това време не пускайте Вашия
партньор или партньорка в жилището.
Вашият партньор или партньорка иска да
вземе свои вещи от жилището?
Това е възможно само в присъствието на
полиция.
Разполагате с 10 дни. През това време
можете да изясните много неща.
За Вашия живот. И за живота на Вашето
семейство.
10 дни няма да са достатъчни? Повече
време ли Ви трябва?
Можете да подадете молба. Пред съд.

Тогава съд ще реши:
Вашият партньор или партньорка може
ли да се завърнете в жилището или не?
Има вероятност забраната за връщане да
бъде удължена.
За целта трябва да се подаде молба.
Молбата се подава от Вас. Или от адвокат.
От полицията ще получите протокол.
Протоколът представлява текст.
В него е записано следното:
Какво се е случило при полицейската
акция? Защо Вашият партньор или
партньорка трябваше да напусне
жилището?
Тази информация ще бъде получена от
съда.
Нуждаете ли се от консултативен център?
Или от професионална помощ?
С удоволствие ще Ви помогнем.
Можем да окажем съдействие.
Например - за да намерим подходяща
консултация.
Имате ли нужда да прекарате време
в кризисен център за жени? После
полицията ще Ви зададе следните
въпроси:
Можем ли да предоставим Вашата
фамилия? Можете да решите:
Съгласни ли сте или не? После полицията
ще предостави Вашата фамилия, адрес и
телефонен номер.
Сътруднички на кризисния център за
жени ще се свържат с Вас.
Бързо ще получите час за консултация.
Нуждаете ли се от повече информация по
темата защита от насилие?
Повече информация ще намерите
на Интернет сайта на Районен съд
Солинген:
www.ag-solingen.nrw.de/aufgaben/abteilungen/gewaltschutz/index.php

Районен съд - брачна колегия,
Гьорделерщрасе 10 (Amtsgericht Familiengericht Goerdelerstraße 10)
42651 Солинген
Телефон: 02 12 22 000
Полиция - номер за спешни
повиквания 110
Полицейско управление Вупертал,
защита на жертви за Вупертал,
Солинген, Ремшайд и Вупертал,
телефон (Polizeiprsidium Wuppertal
Opferschutz für Wuppertal, Solingen,
Remscheid und Wuppertal):
02 02 284 18 01
02 02 284 18 10
02 02 284 18 15
02 02 284 18 17

Каква помощ
ще получа от
специализирания
център за консултация
и оказване на помощ
на жени?
Преживяли ли сте насилие? Имате ли
нужда от консултация?
Ще бъдете консултирани от сътруднички
на кризисния център за жени.
Трябва да промените някои неща във
Вашия живот?
Нуждаете се от информация?
Трябва да вземете решение? Вероятно ще
отнеме повече време.
И тук ще намерите съдействие и подкрепа.
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Нуждая се от закрила
и подслон за мен и за
моите деца.
Какво мога да
направя?

Това означава следното:
Кризисният център за жени е достъпен и
с инвалидна количка.
Достъпи са всички помещения. Има
асансьор.
Има тоалетни, пригодена към нуждите на
хората с увреждания.

Всички жени могат да дойдат в кризисния
център за жени.
Без значение от възрастта.
Без значение от страната, от която идват.
Без значение от това, дали са бедни или
богати.
Много жени преживяват насилие. Затова
се нуждаят от закрила.
Ще намерите тази закрила в кризисния
център за жени.

Кризисен център за жени Солинген,

Жените с увреждания също са жертви на
насилие.
И те могат да посещават кризисен център
за жени. Кризисният център за жени не
е общежитие. Жените сами определят
живота и ежедневието си.
Сътрудниците ги подпомагат и
консултират във вземането на решения.
Те консултират и жени с увреждания.
Как да осъществя контакт с кризисен
център за жени?
Можете да се обадите в кризисния
център за жени. Ето и телефонният
номер: 02 12 54 500
Номерът се обслужва денонощно. През
деня и през нощта.
Ще говорите с оператор.
Ще си уговорите място на среща. Ще
бъдете взети.
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телефон: 02 12 54 500

Насилие в лесбийска
връзка –
къде мога да потърся
помощ?
Има жени, които живеят с жени. Не с
мъже.
Те са лесбийки.
Това означава следното: Жена се влюбва в
жена.
В лесбийските връзки също има насилие.
Жените лесбийки също могат да се
защитават.
През януари 2002 г. бе променен един
закон.
Нарича се Закон за защита от насилие.
Този закон променя правата на жените
лесбийки.
Могат да се защитават по-добре от
насилието във връзката.
Жените лесбийки могат да се защитават от
насилието във връзката.
Независимо, дали имат брак или не.
Независимо, дали живеят заедно или не.

Адресът на кризисния център за жени
е тайна. За закрила на жени, деца и
младежи.

Желаете ли да получите повече
информация?
Ще я намерите тук:
www.vielfalt-statt-gewalt.de

Кризисният център за жени е достъпен.

Да се прочете тази информация не е лесно.

Станах жертва на
изнасилване. Станах
жертва на сексуално
насилие. Или: детето
ми стана жертва на
изнасилване. Детето
ми стана жертва на
сексуално насилие.
Къде да потърся
помощ?

Какво означава сексуално насилие?
Има различни форми на сексуално
насилие.
Например тези:
❚ някой ме докосва, а аз не желая.
❚ някой ме изнасилва. Тоест, някой прави
секс с мен. А аз не желая.
❚ Някой говори с мен за секс или за
моето тяло, а аз не желая.
❚ Някой ме преследва и ме наблюдава.
❚ Някой желае да има власт на мен, а аз
не желая.
Може да се случи и на мен.
Или на моите деца.
Имате право да потърсите помощ. Имате
право да говорите за това. Можете да
получите подкрепа. Можете да говорите
и със специалисти.
За много жени това е голямо облекчение.
Забелязвате следното:
Мога да говоря за моите чувства. и:
Не съм сама с проблемите си.
Можете да поговорите за това в
консултативен център.
Или по телефона.
Или в лична среща. Консултациите са
безплатни.
Те са обект на тайна. Това означава

следното:
Консултантите не могат да говорят за
това.
Нямат право да говорят с никого за това.
Консултантите ще Ви съдействат по
различни въпроси.
❚ Ще Ви помогнат да говорите за
насилието.
❚ Ще Ви кажат:
Как да се справя с насилието? Как да
продължа да живея с това?
❚ Ще Ви кажат:
Какво ще стане след това? Какви
възможности са налице? Как да
продължа?
❚ Ще Ви дадат важна информация.
Например за това как да подадете сигнал
в полицията.
Или за периода в болницата.
Или за медицинското лечение.
❚ Могат да ви придружат на съдебно
заседание.
❚ Могат да Ви придружат до други
специалисти.
Преживяли сте насилие. Желаете ли да
подадете сигнал за това?
Тогава трябва да се обърнете към
адвокат.
От него ще получите допълнителна
консултация.
За престъпление ли става въпрос? Имате
ли наранявания?
Има ли следи от насилие по Вашето тяло?
Или следи от сперма?
По възможно най-бързия начин посетете
лекар.
Можете да го изберете лично.
Така се осигуряват доказателства. Това е
важно за съдебното заседание.
Нуждаете ли се от допълнителни
консултации относно Вашите права и
законите?
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Можете да ги получите и в
консултативните центрове.
Както и в полицията.

Но:
Никой не трябва да я упражнява чрез
принуда. Това е забранено.

FABS – Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und
Jugendliche (консултативен център за
деца и юноши, жертви на сексуално
посегателство)
Телефон: 02 12 586 118

Жените не трябва да бъдат подлагани на
натиск.
Не трябва да бъдат заплашвани.
Не се разрешава парите да им бъдат
отнемани.
Парите, получени от проституция.
Всичко това е забранено. Това е
престъпление.
Никой няма право да продава жена
против волята й.
Никой няма право да принуждава жена
да проституира.

Frauenberatungsstelle (Специализиран
център за консултация и оказване на
помощ на жени) - телефон: 02 12 55 470
Frauenhaus (кризисен център за жени)
Телефон: 0202 54 500
Безплатен телефон за оказване на
помощ на жени, претърпели насилие
Телефон: 08000 116 016 www.hilfetelefon.
de
Консултациите са денонощни.
Тоест през деня и през нощта.
Независимо по кое време.
Предлагат се консултации на 17
различни езика.
Също и на лесен език. Онлайн
консултации се предлагат и на
жестомимичен език.

Принуждавани ли сте
да проституирате?
Желаете ли да се
откажете?
Какво означава проституция? Означава
следното:
Жена прави секс с мъже. За това
получава заплащане.
Проституцията е разрешена в Германия.
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Единствено жената има право да вземе
такова решение. Никой друг.
Принуждавани ли сте от други хора да
проституирате?
Тогава сте жертва на престъпление. Това
престъпление се нарича трафик на хора.
Или тежко престъпление с трафик на
хора.
Имате право на закрила и помощ.
Независимо от коя страна идвате.
Независимо, дали имате документи или
не. [Вместо документи се казва също:
Документ за самоличност.]
Можете да обсъдите това безплатно с
адвокат.
Това е Ваше право.
Имате ли финансови проблеми? В беда
ли сте?
Въпреки това никой няма право да Ви
принуждава да проституирате.
Обърнете се към консултативен център.
Там ще Ви предложат съвет или помощ.
Консултативният център ще Ви окаже
помощ.
Можете да потърсите адвокат-жена.
Тя ще Ви информира относно Вашите

права. Тя също така може да Ви
представлява пред съда.
Тя ще Ви помогне да намерите сигурен
подслон.
Тя ще Ви помогне във връзка с
финансите. Или да намерите здравно
осигуряване.
Желаете ли да се откажете да
проституирате?
Или желаете да се върнете в родината?
Или желаете да останете в Германия?
Консултативният
център ще Ви окаже съдействие. Можете
да изясните следните казуси:
❚ Мога ли да остана в Германия?
❚ Как да се върна обратно в родината си?
❚ Ще получа ли финансова помощ?
Frauenberatungsstelle (Специализиран
център за консултация и оказване на
помощ на жени) - телефон: 02 12 55 470
Асоциация Каритас (Caritasverband) /
Fachdienst für Integration und Migration:
(специализиран център за интеграция
и миграция):
0212 23 13 49 10

Какви права имам
като жертва на
престъпление?
Като жертва на
престъпление имате
следните права:
Да бъдете представлявани от адвокат:
Имате ли нужда от адвокат?
Вероятно можете да получите такъв.
Без да се налага да плащате.
Вероятно Германия ще плати хонорара на
адвоката.
Тази възможност трябва да се провери.

Адвокат на свидетел:
Вероятно ще се наложи да бъдете
разпитани като свидетел.
За този разпит трябва да ползвате
слугите на адвокат.
Изисква се по закон.
Вероятно можете да получите такъв.
Без да се налага да плащате.
Вероятно Германия ще плати хонорара на
адвоката.
Тази възможност трябва да се провери.
Консултиране във връзка със съдебни
дела:
Frauen helfen Frauen e.V. Solingen (Жени
помагат на жени - Слинген) Силвия
Барстис
Телефон: 015 73 70 21 532
www.pspb-sg.de
Деца, младежи и възрастни, Каролин
Бастос
Телефон: 0176 24 11 99 42
Деца и младежи до 18 години
Финансова помощ за юридически
консултации:
Нямате възможност да поемете
разходите за юридически консултации?
Можете да получите финансова помощ,
с която да покриете разходите за
консултациите.
Можете да бъдете консултирани. Дори и
когато разполагане с малко пари.
Молбата се подава в Районен съд
Солинген.
Районен съд Солинген, Гьорделерщрасе
(Amtsgericht Solingen Goerdelerstr.) 10
42651 Солинген
Телефон: 02 12 22 000
Факс: 02 12 22 00 222
Информация ще намерите на уеб адрес:
www.ag-solin-gen.nrw.de/aufgaben/ abteilungen/Beratungshilfe/index. php
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Обезщетяване на пострадали:
Станали сте жертва на престъпление.
Вероятно можете да получите парично
обезщетение.
За това има закон.
Можете да подадете молба.
Ще получите молбата в службата за
социално подпомагане.
Помощ:
Организация за подкрепа на жертвите
(Weißer Ring) е сдружение. Има
консултативни центрове.
Помага на жертви на престъпления.
Във Weißer Ring можете да получите чек
за консултация.
С него ще получите първоначална
консултация от адвокат.
Можете лично да изберете адвоката.
Това не е обвързано с членство в
организацията Weißer Ring .
Можете да задавате всякакви въпроси.
Например въпроси, свързани със
съдебно дело.
Или въпроси във връзка със закони,
като напр. Закона за обезщетяване на
жертвите.
Адвокатът ще ви даде нужните
обяснения.
Weißer Ring филиал Солинген (Weißer
Ring Außenstelle Solingen) Гизела Томс
Телефон: 0151 55 16 47 84 www.weisserring.de
Национален телефон за консултиране
на жертви
7.00– 22.00 часа телефон: 116 006
Номерът е безплатен.
Не е необходимо да казвате имената си.
Можете да се обаждате от всяка точка в
Германия.
Служба за социално подпомагане (Versorgungsamt) - телефон: 0202 563 90 04
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Имам ли право на
финансова помощ?
За да живеем, се нуждаем от храна,
облекло, наем, отопление, електричество
и други.
Финансовите средства, необходими за
тях, се наричат стандартна сума.
Понякога получаваме сума, която е повисока от стандартна сума.
Например, когато вече нямаме свои
лични финансови средства.
И когато имаме нужда от пълно
обзавеждане на дома.
Нямате собствени средства?
Всички граждани в Германия имат право
на финансови средства за издръжка на
живота.
Но само тогава, когато не разполагат с
лични финанси.
Или ако никой не може да ги заплати
вместо тях.
Ето какво може да бъде заплатено от
сумата за издръжка на живота:
❚ храна
❚ облекло
❚ наем
❚ отопление
❚ електричество
❚ мебели и вещи за дома и за ежедневието
Важно е следното:
Подайте молбата възможно най-бързо.
Най-напред трябва да подадете молбата.
Чак след това паричната сума може да
бъде изплатена. От месеца, в който е
подадена молбата.
От деня на нейното подаване.
Трябва да подадете молбата
лично. Това означава следното:
Трябва да посетите учреждението лично.
Молбата може да бъде обработена бързо.
Затова носете следните документи:
❚ От Германия ли сте? Тогава носете
личната си карта.
❚ От друга страна ли идвате? Тогава
носете разрешението си за пребиваване.

❚ Трябва да докажете следното: С каква
сума разполагате? Представете документ
за дохода.
Може да е извлечение от заплата. Или
документ за получавано обезщетение за
безработица.
❚ Трябва Ви документ за
здравно осигуряване.
Например номер на здравна осигуровка.
❚ Трябва да представите информация: За
какво плащате редовно?
Трябва да докажете този разход.
Например с извлечения от банкови
сметки.
❚ Носете Вашия договор за наем.
❚ Не можете да работите на пълен
работен ден? Например поради болест?
Тогава трябва да представите медицинско
удостоверение.
Както и резултати от изследвания.
Нуждаете ли се от допълнителна
информация за тези документи?
Ще я намерите в градската социална
служба.
Адрес на лицата за контакт:
Градска социална служба (Stadtdienst
Soziales), Валтер Шеел Плац 1 (WalterScheel-Platz 1)
42651 Солинген
Телефон: 02 12 29 00
Бюро по труда (Jobcenter) Кампер щрасе
35 (Kamper Str. 35)
42699 Солинген
Телефон: 02 12 23 550
или: 0800 455 55 00
SALZ – консултативен център
Солинген, център за безработни) (Beratungsstelle Solinger Arbeitslosenzentrum)
Кулер щрасе 4-6 (Kuller Str. 4 – 6)
42651 Солинген
Телефон: 02 12 23 13 44 33

Имам ли право на
обитаваното от мен
жилище?
Как да упражня това
свое право?
Подложени сте на насилие в брака или
връзката.
И искате да се разделите.
Желаете ли да останете да живеете сами в
общото жилище?
Или заедно с децата. Но без съпруга или
партньора. Такава възможност има.
Нарича се Закон за защита от насилие
Независимо, дали имате брак или не.
Независимо, дали живеете заедно или не.
Има различни възможности:
1. Предоставяне на жилището от съда
2. Подаване на молба за издаване на
заповед за осигуряване на защита
1.Предоставяне на жилището от съда.
За тази цел трябва да подадете молба.
Нарича се молба за предоставяне на
общо ползвано жилище. Молбата се
подава в районния съд.
За това можете да получите правна
помощ.
Представлява подпомагане с парична
сума. Сумата е предназначена за
съдебното дело.
Например за адвокат.
Тогава ще трябва да направите
изложение: Преживяли сте насилие.
Не можете или не желаете да живеете
повече заедно с Вашия съпруг или
партньор.
Това е опасно за Вас. Очаква се да
реагирате така.
Това означава следното:
Не сте длъжни да търпите това.
Трябва да разкажете много точно:
Какво е станало?
Какво насилие сте преживяли? Кога е
станало?
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Няма значение, дали Вашият съпруг или
партньор е употребил алкохол.
Това не променя нищо.
Въпреки всичко си остава насилие.
Подайте молбата възможно най-бързо.
Не по-късно от 3 месеца след последния
акт на насилие.
Ще бъде ли одобрена молбата?
Тогава съдът ще присъди жилището на
Вас.
Това означава следното:
Само вие имате право да ползвате
жилището. Или заедно с децата.
Вашият съпруг или партньор нямат
право на достъп до жилището.
Най-често за период от 6 месеца.
После трябва да вземете други мерки.
Потърсете консултация. Например от
адвокат.
2.Подаване на молба за издаване на
заповед за осигуряване на защита
Можете да подадете молба за издаване на
заповед за осигуряване на защита.
Законът казва: Това е „Закрила от
насилие и преследване“.
Заповедта за осигуряване на защита се
постановява бързо.
Само след няколко часа.
В нея са включени различни забрани.
Например тези:
❚ забрана за влизане в жилището
❚ забрана за пребиваване в близост до
жилището
❚ забрана за пребиваване на местата, на
които обикновено се намирате Вие
❚ забрана за установяване на контакт с
Вас, напр. по телефон, чрез съобщение,
имейл или факс
❚ забрана за среща с Вас
Вашият съпруг или партньор не спазва
тези забрани?
Тогава ще бъде наказан. Вероятно ще
получи парична глоба. Или ще бъде
затворен.

14

Искате да подадете молба за
постановяване на заповед за осигуряване
на защита?
Трябва да разкажете много точно: Какво
е станало?
Какво насилие сте преживяли? Кога е
станало?

заповед за осигуряване на защита се
заплащат 10 €.
Ако нямате собствени пари. Или
разполагате с малко пари.
Ще получите правна помощ. Това
означава следното:
Държавата ще заплати за това.

Трябва да опишете всичко много
подробно. Това е трудно.
Въпреки това е важно. Трябва да
разкажете:
Какво насилие сте преживяли? Какви
наранявания имате?
Как Ви е тормозил Вашият съпруг или
партньор?
Трябва също така да кажете: Кога точно
се е случило? На коя дата?
По кое време?

Тоест - Германия.

Това описание се представя във вид на
клетвена декларация.
Това означава следното:
Трябва да се закълнете, че казвате
истината.
Добре е да представите доказателства.
Например свидетели.
Тоест някой, който е присъствал. Или
полицейски документи. Или медицинско
удостоверение.
Трябва да разкажете всичко достатъчно
убедително. Трябва да Ви повярват.
Можете да направите това директно в
приемната на съда в Солинген.
Ето адреса: Гьорделерщрасе (Goerdelerstr.) 10, 42651 Солинген .
Можете да се обърнете към адвокат.
Той ще подаде молбата в писмен вид.
Това означава следното: Адвокатът може
да напише писмо.
Кога заповедта за осигуряване на защита
влиза в сила? Едва след като Вашият
съпруг или партньор я получи по
пощата?
Или още преди това?
Попитайте Вашия адвокат.
Или в приемната на съда.
За процедурата по постановяване на

Важно е следното:
Направете копие от Вашата заповед за
осигуряване на защита.
Винаги носете копието със себе си.
Вашият съпруг не изпълнява заповедта
за осигуряване на защита?
При извънредни ситуации се обадете в
полицията. Наберете номер 110.
Уведомете и Вашия адвокат.
Както и съда.
Уведомете и други съседи.
Съобщете в детската градина. В
училището.
Кажете на своите съседи. Всички трябва
да са информирани за наличието на
заповед за осигуряване на защита.
Можете да помогнете, като сте сигурни.

Родителски права
и право на личен
контакт с детето:
Какво ще стане с
децата?
В повечето случаи родителите имат
съвместни родителски права.
Това означава следното:
Заедно вземат решения относно всичко,
свързано с децата.
Това обаче може да се промени.
Можете да подадете молба в съда.
Молба за получаване на пълно
попечителство. Това ще означава

следното:
Вие сами вземате решения относно
всичко, свързано с децата.
Благото на детето е най-важното.
Така е разписано в закона. Казано е:
Благото на детето не трябва да бъде
застрашено. Може да се каже също:
Детето трябва да се чувства добре. Това е
най-важното.
Кога благото на детето е застрашено?
Вероятно съвместното съжителство с
родителя не се отразява добре на детето.
Вероятно бащата или майката не може да
отгледа детето добре.
Вероятно единият от родителите не се
грижи добре за детето.
Или вероятно единият родител иска да
отвлече детето.
Или вероятно детето е подложено на
насилие от единия от родителите.
Детето трябва да бъде предпазено от
това.
Преживяли ли сте насилие? И сте се
разделили?
Тогава можете да подадете молба веднага
след раздялата.
Този документ се нарича ограничителна
заповед.
Подава се в съда по семейни дела. Чрез
нея на първо време ще можете сами да
вземате решение за детето/децата си.
Първоначално Вие ще упражнявате
родителските права. Ще имате право
да определяте местопребиваването на
детето.
Така Вие и Вашето дете сте в безопасност.
Например, ако бащата упражнява
насилие.
Също и спрямо децата.
Или ако възнамерява да отвлече децата.
В този случай съдът може да постанови
следното решение: Бащата ще може ли да
продължава да вижда децата си? Или не?
Може да се каже също:
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Има ли право на личен контакт? Съдът
може да постанови следното:
На първо време да няма право да вижда
децата. Или да постанови следното:
Има право да вижда децата.
Но задължително в присъствието на
трето лице.
За да бъдат децата в безопасност.
Това се нарича контролирани лични
отношения с детето Или защитени лични
отношения.
Има ли проблеми с родителските права?
Тогава бързо потърсете адвокат.
Потърсете и помощ от служба “Закрила
на детето”.
Разполагате с малко пари? Или нямате
никакви собствени пари? В такъв случай
можете да
получавате правна помощ. Това
означава следното:
Държавата плаща на адвоката.
Тоест - Германия.
Градска служба “Деца” Обща социална
служба на град Солинген (Stadtdienst Jugend Allgemeiner Sozialer Dienst der Stadt
Solingen (ASD))
Валтер Шеел плац 1 (Walter-Scheel-Platz 1)
Телефон: 02 12 29 00

Право на издръжка:
От какво ще живее
моето дете?
Детето се нуждае от пари, за да живее.
Тази парична сума се нарича издръжка.
Тоест, може да се каже и по следния
начин:
Детето има право на издръжка. Може да
предяви това свое право.
Паричната сума за детето се получа от
родителите.
Например:
Детето при майка си ли живее?
Тогава майката се грижи за отглеждането.
И за полагането на грижи.
Както и за възпитанието.
А бащата е длъжен да плаща издръжка.
Или:
Детето живее при бащата.
Тогава бащата се грижи за отглеждането.
И за полагането на грижи.
Както и за възпитанието.
А майката е длъжна да плаща издръжка.
Всяко дете има право на издръжка.
Гледа се следното:
Колко пари получават двамата
родители?
и: Каква издръжка могат да плащат?
Не получавате издръжка за Вашето/
Вашите дете/деца?
Или не получавате достатъчно?
Служба “Закрила на детето” ще Ви
помогне. Тя определя:
Каква издръжка получавате за Вашето
дете?
Какво право имате? Нарича се решение
относно издръжката.
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Тогава адвокат ще може да напише писмо
до бащата.
В него се определя:
Размера на паричната сума, която бащата
трябва да плаща. и:
За какъв период от време трябва да
плаща издръжка. Тогава той може да
плаща сумата.

Това е молба за авансови плащания за
издръжка.
Това означава следното:
Първоначално издръжката ще се заплаща
от служба “Закрила на детето”.

Въпреки това бащата не плаща
издръжка?
Тогава можете да подадете иск пред съда
за семейни дела.

Сама ли живеете с детето/децата?
Има ли Вашето дете навършени 12
години? Тогава можете да подадете молба
за авансово плащане на издръжката.
Служба “Закрила на детето” плаща
авансово издръжка за не повече от 6
години.

Въпреки това бащата не плаща
издръжка?
Тогава можете да запорирате паричната
сума.
Това означава следното:
Съдия-изпълнител ще се грижи за това.
Той ще събере паричната сума по
принудителен ред от бащата.

Град Солинген:
❚ Градска служба “Деца” (Stadtdienst
Jugend)
❚ отдел “Помощ” (Abteilung Beistandschaften)
❚ отдел “Авансово плащане на
издръжка” (Unterhaltsvorschuss)
телефон: 02 12 29 00

Служба “Закрила на детето” оказва
помощ в тези стъпки.
Можете да я получите.
След това служба “Закрила на детето” ще
се погрижи за всички тези стъпки.
А Вие имате възможност да получите
помощ от адвокат.
Разполагате с малко пари? Или нямате
никакви собствени пари?
Тогава Вие и Вашето дете можете да
получите правна и консултантска
помощ.
Това означава следното:
Държавата ще заплати хонорара на
адвоката.
Тоест - Германия.
Опитали сте всичко.
Въпреки всичко бащата не плаща
издръжка?
Тогава можете да подадете молба в
служба “Закрила на детето”.

От какво ще живея?
Омъжена ли сте?
Или била ли сте омъжена?
Грижите ли се сама за общите деца?
Поради тази причина ли не можете да
работите? Или работите почасово?
Тогава имате право на издръжка. Това
означава следното:
Вашият настоящ съпруг или бивш съпруг
трябва да Ви плаща издръжка за живота.
Болна ли сте?
Или сте в твърде напреднала възраст, за
да работите? И в този случай имате право
на издръжка.
Или заради брака си нямате
квалификация?
Или сте прекъснали обучението си?
Желаете ли да преминете обучение?
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Освен това можете да изискате издръжка.
Все още не можете да намерите
подходяща работа?
И в този случай имате право на
издръжка.
Имате ли едно или повече деца, но без
сключен брак с бащата?
Но бащата е признал бащинството?
Или съдът е постановил следното: Да, той
е бащата?
И в този случай имате право на
издръжка.
Започва 6 седмици след раждането. И
обикновено приключва когато детето
навърши 3години.
Бащата получава писмо, в което се
постановява следното:
Трябва да плаща издръжка.
Но въпреки това не я плаща?
Тогава можете да подадете иск за
издръжка.
За целта се нуждаете от помощ от
адвокат.
Специализиран център за консултация
и оказване на помощ на жени: Телефон:
02 12 55 470

Аз съм мигрант – това
означава следното:
Идвам от друга страна
Била ли сте омъжена в продължение
на 3 години? Или живяла ли сте заедно
със своя партньор в продължение на 3
години?
Тогава имате самостоятелно право на
пребиваване.
Това означава следното:
Имате право да останете в Германия.
Дори и без Вашия съпруг или партньор.
Така е разписано в закона.
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Първоначално пребиваването се
продължава за още една година.
Омъжена сте от по-малко от 3 години?
Или живеете заедно с партньора си от
по-малко от 3 години?
И искате да се разделите?
Или Вашият съпруг или партньор е
починал?
Вероятно въпреки това можете да
останете в Германия без съпруга или
партньора си.
Причините са различни. Например тези:
❚ Вашият съпруг или партньор е
починал.
❚ Върху Вас е упражнено насилие в брака
или в партньорството.
❚ Вашият съпруг или партньор Ви е
малтретирал.
❚ Встъпили сте в брак по принуда. Това
означава следното:
Не сте се омъжили доброволно. Била сте
принудена да го направите.
❚ Във Вашата родина сте в опасност.
Една от горните причини отнася ли се до
Вас? Тогава трябва да докажете този факт.
Например с медицински удостоверения.
Или със съобщения за извършено
престъпление, подадени в полицията. С
показания на свидетели.
Тоест на хора, които са присъствали там.
Или с други писмени документи.
Имате ли нужда от помощ?
Тогава се обърнете към консултативен
център.
Той ще Ви окаже подкрепа. Например,
ако доказателствата трябва да бъдат
съхранени.
За да могат да бъдат представени на
службата за чужденци. Имате ли нужда
от адвокат?
И в тази връзка ще получите помощ от
консултативния център.

Frauenberatungsstelle (Специализиран
център за консултация и оказване на
помощ на жени) - телефон: 02 12 55 470
Асоциация Каритас/специализиран
център за интеграция и миграция (Caritasverband/Fachdienst für Integration
und Migration)
Телефон: 02 12 23 13 49 10
Център на диакония Солинген, услуги
за мигранти (Diakonisches Werk Soligen)
телефон: 02 12 28 72 00
Международно сдружение (Internationaler Bund)
IB West gGmbH за образование
и социални услуги младежка
миграционна служба за млади
мигранти (до 27 години) Ам Ноймаркт
50a (IB West gGmbH für Bildung und
soziale Dienste Jugendmigrationsdienst
Beratungsstelle für junge Migrantinnen
und Migranten (bis 27 Jahre) Am Neumarkt 50a)
42651 Солинген
Телефон: 02 12 38 21 29 61
Молба за разрешение за пребиваване се
подава до
Бюро за чужденци и интеграция
град Солинген (Ausländer- und Integrationsbüro der Stadt Solingen)
административна сграда
Гасщрасе 22б (Gasstr. 22 b)
42657 Солинген
Телефон: 02 12 29 00
Получихте ли разрешение за
пребиваване?
То може да бъде продължено след една
година.
Решение за това се взема от службата за
чужденци.
Имате свободата да вземете решение.

Касае се за следните въпроси:
Може ли жената да живее в безопасност
в Германия?
Може ли да плаща живота си в Германия?

Когато душата
боледува –
помощ и грижи в
психосоциалната
асоцация Солинген
е.Ф (Psychosozialer Trägerverein

Solingen e.V)
Преживяли ли сте насилие?
Често остават травми от това. Не само
физически.
Но и душевни.
Как ги забелязваме? Например:
❚ Имате депресия.
Това означава следното:
Изпитвате голяма тъга.
И вече нямате сили.
❚ Не можете да спите.
❚ Страхувате се.
Нуждаете се от помощ.
Често не намираме правилната помощ.
Трудно е.
Затова е създаден психосоциална
асоциация.
Тя предлага разнообразни консултации и
съдействие.
Това Ви улеснява.
Чрез тази асоциация по-лесно ще
разберете следното: От каква помощ и
съдействие се нуждая?
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Независимо, дали
имате психично
заболяване.
Независимо, дали сте изпаднали в
безизходица.
Други услуги, предлагани от
асоциацията:
❚ първоначална консултация: От каква
консултация и грижи имам нужда?
Къде мога да получа допълнително
помощ?
❚ възможности за контакт и срещи,
например около кръгла маса
❚ съдействие у дома, например чрез
домашно лечение или социални грижи
❚ съдействие при планиране: Как да
организирам деня си?
Какво трябва да осигурява и да свърша?
❚ предложения за терапия при душевно
заболяване, например в дневна клиника,
или ерготерапия [ерготерапия е другото
име на трудовата терапия.]
❚ съдействие за повторно постъпване на
работа
❚ кризисна служба за денонощно
обслужване - тоест през деня и през
нощта
[Криза е другото име на спешен случай.]
Психосоциална асоцация Солинген е.Ф
(Psychosozialer Trägerverein Solingen
e.V.)
Айхенщрасе (Eichenstr.) 105-109
42659 Солинген
Телефон: 02 12 24 82 10 info@ptv-solingen.de www.ptv-solingen.de

20

Подготовка за вашата
безопасност
Преживяли сте насилие.
Случило се е във Вашия живот.
Затова сте специалист по собствена
защита.
Тъй като най-добре познавате
ситуацията.
Знаете съвсем точно:
Какво е поведението на Вашия съпруг
или партньор?
Знаете съвсем точно:
От какво имам нужда, за да бъда в
безопасност?

Направете всичко, за да сте в
безопасност.
Направете всичко, за да се чувствате в
безопасност.
Говорете с хора, на които имате доверие.
Мълчанието помага на извършителя. Не
на жертвата!
1.Говорете с Вашия личен лекар.
Той може да Ви прегледа. И след това да
посочи:
Какви наранявания имате? Може да Ви
издаде медицинско удостоверение.
Дайте този документ на приятел или
приятелка.
2. Ако е възможно: Напуснете
жилището. Или се заключете заедно с
децата в една стая.
3.Запишете си номера за спешни
повиквания до полицията: 110.
Запишете и номера на лице, на което
имате доверие.
Запишете тези номера и в мобилните
телефони на децата.
4.Уговорете знак за спешни случаи с
приятели или съседи.
Например:
Когато пипнете носа или ухото си. Тогава
приятелите или съседите ще знаят: Става
въпрос за спешен случай.

Трябва да се обадя в полицията.
5.Занесете най-важните документи
и облеклото за Вас и за децата у Ваша
приятелка.
Контролен списък при спешни случаи
Напускате общото жилище? Тогава
вземете посочените по-долу документи.
Документите са Ваши.
Вземете оригиналите. Не копия.
❚ документи за самоличност/паспорт
❚ здравно-осигурителна карта
❚ удостоверение за сключен граждански
брак
❚ удостоверение за раждане
❚ трудов договор
❚ данъчна карта
❚ пенсионно решение
❚ медицински удостоверения
❚ ограничителна заповед
❚ банкова карта (EC-карта)
❚ последното извлечение от банковата
сметка
❚ спестовната книжка
❚ застрахователни договори
❚ трудови препоръки
Деца или младежи ще идват ли с Вас?
Тогава вземете и тези документи:
❚ здравно-осигурителна карта
❚ документите за самоличност
❚ удостоверенията за раждане
❚ дипломите
❚ плюшеното животно
❚ ученическите чанти
❚ спестовната книжка
Общите документи и тези на съпруга Ви
можете да вземете във вид на копие.
Например следните документи:
❚ трудов договор или точен адрес на
работодателя [работодател е синоним на
шеф.]
❚ документи за превод на заплата от
последната година
❚ пенсионно-осигурителен номер
❚ застрахователни договори, например

документи за застраховка “Живот”
❚ спестовни договори
❚ спестовни планове за жилищни
кредити
❚ договори за наем
❚ извлечения от депозитни разписки за
ценни книжа
[тоест документи от банката за спестени
пари]
❚ трудов договор или извлечение от
имотния регистър
за Вашата къща или Вашето жилище
❚ ако сте взели пари назаем: договорите
за вноските или за кредита
Не забравяйте и за вещите, които
ползвате във Вашето ежедневие.
Например тези:
❚ облекло
❚ четки за зъби
❚ училищни пособия
❚ медикаменти
❚ мобилен телефон и заряден кабел
❚ ...
Имате ли още фактури или разписки за
вещите от вашето жилище? Например за
мебелите?
Или за телевизора? Или за кола?
Ако да, вземете тези фактури със себе си.
Или си направете списък с тях.
Но:
Когато сте в беда, първо спасявайте
себе си и децата!
Телефон за оказване на помощ при
насилие срещу жени Телефонен номер:
08000 116 016 www.hilfetelefon.de
Тук се предлагат денонощни
консултации. През деня и през нощта.
На немски език.
И на 17 други езика. На лесен език.
Онлайн консултации се дават и на
жестомимичен език.
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Как да избягам от
насилието?

Помощ за агресивни мъже
В Интернет се предлагат консултации за
мъже:
www.maennerberatungsnetz.de
Сайтът помага при търсенето на
консултации и подкрепа за
❚ момчета
❚ мъже
❚ и бащи.
Интернет адресът www.männerberatungsnetz.de дава следната информация: Какви
консултации се предлагат за мъже?
При въпроси по всички теми от A до Я:
работа, бедност, образование,
възпитание, семейство, семейство и
професия – как се съчетава всичко?,
Здраве, насилие, арест и затвор,
хомосексуалност [тоест, когато мъжът
е гей. Когато се влюбва в мъже. Не
в жени.], криза [криза е синоним за
спешен случай.], партньорство, грижа,
бездомност [Това означава Да нямаш
жилище. Да живееш на улицата], секс,
раздяла и развод, да станеш баща, да
бъдеш баща, удовлетвореност.
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СПИСЪК С АДРЕСИ

Помощ за мигранти:
Градска служба Интеграция - общински
център за интеграция (Stadtdienst Integration Kommunales Integrationszentrum) Ане
Векамп,
Фридрихщрасе (Friedrichstr.) 46, 42655
Солинген
Стая 006
Телефон 0212/290-22 25
Факс 290 - 74 22 25
Мобилен телефон 0151 - 61 30 07 69
E-mail: a.wehkamp@solingen.de
____________________

▲
■
Кризисен център за жени Солинген e.V.
(Frauenhaus Solingen e.V.)
п.к. 190507
42705 Солинген
Телефон 0212/54 500
E-Mail: frauenhaus-sg@t-online.de
____________________

Жени помагат на жени е.Ф.
(Frauen helfen Frauen e.V.)
специализиран център за консултация и
оказване на помощ на жени
Брюлер щрасе 59 (Brühler Straße 59)
42657 Солинген
Телефон 0212/5 54 70
Факс 0212/58 62 91
E-Mail: info@frauenberatung-sg.de www.
frauenberatung-sg.de
____________________

Орган по въпросите на равенството между
мъже и жени - град Солинген
(Gleichstellungsstelle für Frau und Mann der
Stadt Solingen)
Валтер Шеел плац 1
(Walter-Scheel-Platz 1)
42651 Солинген
Телефон 0212/27 25 или 0212/27 24
E-Mail: gleichstellungsstelle@solingen.de
__________________________

Градска социална служба
(Stadtdienst Soziales)
Валтер Шеел плац 1
(Walter-Scheel-Platz 1)
42651 Солинген
Телефон 0212/29 05 330 и
0212/29 05 338
_________________________

Служба за трудово посредничество
Солинген (Jobcenter Solingen)
Кампер щрасе 35
(Kamper Straße 35)
42699 Солинген
Телефон 0212/29 03 800
E-Mail: jobcenter@solingen.de www.jobcenter.solingen.de
––––––––––––––––––––––––
АРГЕ, агенция по труда
(ARGE, Agentur für Arbeit)
Кампер щрасе 35
(Kamper Str. 35)
42699 Солинген
Телефон 0212/23 55-0 или 0800 455 5500
Факс 0212/23 55-481
–––––––––––––––––––––––
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FABS – Fachberatungsstelle bei sexualisierter Gewalt gegen Kinder und Jugendliche
(консултативен център за деца и юноши,
жертви на сексуално посегателство)
Брюлер щрасе 59
(Brühler Straße 59)
42657 Солинген
Телефон 0212/58 61 18
Факс 0212/58 62 91
E-Mail: info@die-fabs.de www.die-fabs.de
__________________
Про фамилия (pro familia)
Консултативен център
Вилхелмщрасе 29
(Wilhelmstraße 29)
42697 Солинген
Телефон 0212/76 101
Факс 0212/79 56 5
E-Mail: solingen@profamilia.de www.
profamilia.de
______________________
Анонимни младежки консултации и
консултации за наркозависими е.Ф
(Jugendberatung u. Drogenberatung
anonym e. V.)
Казинощрасе 65
(Kasinostraße 65)
42651 Солинген
Телефон 0212/20 44 05
или 0212/20 44 54
Факс 0212/ 59 94 194
E-Mail: zentrale@judro-solingen.de www.
judro-solingen.de
_____________________

Копелщифт (Coppelstift)
Психологични услуги на град Солинген
Консултативен център за деца, младежи
и родители Училищна психологическа
социална служба (Schulpsychologischer
Dienst Schulsozialdienst)
Вуперщрасе 80
(Wupperstraße 80)
42651 Солинген
Телефон 0212/23 13 48-11
Факс 0212/23 13 48-12
E-Mail: coppelstift@solingen.de
________________________
Служители по закрила на детето - Обща
социална служба на град Солинген (Kinderschutzbeauftragte Allgemeiner Sozialer
Dienst der Stadt Solingen (ASD)
Клаудия Линау
Валтер Шеел Плац 1
(Walter-Scheel-Platz 1)
42651 Солинген
Телефон 0212/290-23 45
E-Mail: c.lunau@solingen.de
________________________
Градска служба “Деца”
(Stadtdienst Jugend))
Обща социална служба на град
Солинген (Allgemeiner Sozialer Dienst der
Stadt Solingen (ASD))
Помощ за деца и младежи
Валтер Шеел Плац
(Walter-Scheel-Platz 1)
E-Mail: solingen@arbeitsagentur.de
42651 Солинген
Телефон 0212/290-23 45
E-Mail: m.wetzel@solingen.de
________________________

Социални грижи за работници
(Arbeiterwohlfahrt)
възпитателен консултативен център,
консултации за деца, младежи,
родители и семейства
Цвайбрюкщрасе 7
(Zweibrücker Str. 7)
42697 Солинген
Телефон 0212/72 460
Факс 0212/79 159
E-Mail:
ezb@awo-solingen.de
________________________
Каритас обединение
Caritasverband Familienberatungsstelle
Нойенхофер щрасе 127
(Neuenhofer Str. 127)
42657 Солинген
Телефон 0212/22 11 68-17
Факс 0212/22 11 68-19
E- Mail:
erziehungsberatung@caritas-wsg.de
______________________
Асоциация Каритас (Caritasverband)
Специализиран център за интгеграция и
миграция
Консултации за мигранти
Арщрасе 9
(Ahrstraße 9)
42697 Солинген (Олигс)
Телефон 0212/23 13 49-10 /-14
Факс: 0212/21 13 49-19
E-Mail: anita.dabrowski@caritas-wsg.de
www.caritas-wsg.de
______________________

Център на диакония на енория Солинген
(Diakonisches Werk des Kirchenkreises
Solingen)
Евангелски консултативен център за
двойки, семейства, по въпроси на
възпитанието и живота (Evangelische Beratungsstelle für Paarfragen, Familienfragen, Erziehungsfragen und Lebensfragen)
Казерненщрасе 23
(Kasernenstraße 23)
42651 Солинген
Роземари Бьотхер
Телефон 0212/287-296
Факс 0212/287-250
E-Mail: Rosemarie.boettcher@evangelische-kirche-solingen.de
www.diakonie-solingen.de
______________________
Център на диакония на енория Солинген
(Diakonisches Werk des Kirchenkreises
Solingen)
Консултации за възрастни мигранти
Казерненщрасе 23
(Kasernenstraße 23)
42651 Солинген
Ева Скот
Телефон 0212/287-200
Факс 0212/287-250
Email:
ewa.scott@evangelische-kirche-solingen.de
_____________________

Консултация за длъжници и
несъстоятелност (Schuldnerberatung und
Insolvenzberatung)
към центъра на диаконията
Казерненщрасе 23
(Kasernenstraße 23)
42651 Солинген
Телефон 0212/287-200
Факс 0212/287-250
E-Mail: dw@evangelische-kirche-solingen.de

____________________
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Германски съюз за закрила на детето
(Deutscher Kinderschutzbund)
местна асоциация е.Ф (Ortsverband
Солинген e.V.)
Амтстор 4
(Amtstor 4)
42651 Солинген
Телефон 0212/18 393
Факс: 0212/59 99 170
E-Mail: info@kinderschutzbund-solingen.de
www.Kinderschutzbund-solingen.de
______________________
Консултативен център за момичета
(Mädchenberatungsstelle)
Среща на момичета (Mädchentreff)
Закрила на жертви в училище и на
работното място, като мобинг и кибер
мобинг Консултации за младежи
Международен съюз (Internationaler
Bund IB)
Уфргартен 35
(Ufergarten 35)
42651 Солинген
Телефон 0212/15 353 и 0212/46 006
E-Mail:maedchentreff-solingen@ib.de
www.internationaler-bund.de
_______________________
Младежка миграционна служба
(Jugendmigrationsdienst)
Консултативен център за млади
мигранти - мъже и жени (Beratungsstelle
für junge Migrantinnen und Migranten)
Международен съюз
(Internationaler Bund IB)
Ам Ноймаркт 50а
(Am Neumarkt 50 a)
42651 Солинген
Телефон 0212/38 21 29 56 или
0212/23 06 79 86
Айча Окчу-Сечер
E-Mail: ayca.okcu-secer@ib.de
______________________
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Полиция
Полицейско управление Вупертал,
борба с престъпността/закрила на
жертви (Polizeipräsidium Wuppertal
Kriminalprävention / Opferschutz)
Лице за контакт за полицейска закрила
на жертви във Вупертал, Солинген и
Ремшайд (Ansprechpartner polizeilicher
Opferschutz für Wuppertal, Solingen und
Remscheid)
Фридрих Енгелс алее 228
(Friedrich-Engels-Allee 228)
42285 Вупертал
Телефон 0202/284-18 01, 0202/284-18 10,
0202/284-18 15, 0202/284-18 17
E-Mail: Opferschutz.wuppertal@polizei.
nrw.de
k.praevention.wuppertal@polizei.nrw.de
thomas.kolodziej@polizei.nrw.de
______________________
Психосоциална асоциация
(Psychosozialer Trägerverein (PTV))
Айхенщрасе 105-109
(Eichenstr.) 105-109
42659 Солинген
Телефон 0212/24 82 10
E-Mail:
info@ptv-solingen.de www.ptv-solingen.de
________________________
Weißer Ring
Филиал Солинген
Контакт: Гизела Томс
Телефон 0151-55 16 47 84
www.weisser-ring.de
______________________

Консултативен център Солинген, център
за безработни (SALZ Beratungsstelle
Solinger Arbeitslosenzentrum)
Кулер щрасе 4-6 (
Kuller Str. 4 - 6)
42651 Солинген
Тел. 0212/23 13 44 33
__________________________
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