
Информация за  
помощнички и помощници 
както и за засегнатите

ПОМОЩ ЗА ЖЕНИ
ПРИ НАСИЛИЕ 
в близки междуличностни отношения
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Много жени ежедневно търпят насилие точно в уж защитеното 

пространство на своите партньорства – независимо от 

възраст, образование, социално положение и етнически 

произход. Насилието в една връзка не е лично дело, а 

наказуемо престъпление, което се преследва по полицейски 

ред. Съгласно криминалната статистика на полицията (след 

реорганизиране на “статистиката на заподозрените” като 

“статистика на жертвите”), през 2017 г. над 7 600 души - някои 

от тях многократно - са станали жертви на насилие в личната 

си връзка. Може да се предполага, че броят на не съобщените 

случаи е много по-висок. Броят на не съобщените случаи 

обаче е много по-висок. В осемдесет процента от случаите 

оплакванията са направени от жени.

Заедно с бежанците при нас пристигнаха и много жени 

търсещи защита, които се нуждаят от психо-социална 

закрила. Центровете за първичен прием на страната следват 

концепцията за защита от насилие, която трябва да защити 

засегнатите от по-нататъшно насилие.

Насилието понесено от собствения партньор често води до 

здравословни проблеми и дори до тежки заболявания на 

жертвите. В такива ситуации те се обръщат най-често към 

лекарки и лекари и се оплакват от здравословни проблеми, 

без да могат да посочат действителната причина за това. От 

консултантската дейност е известно, че жертвите на насилие 

въпреки това очакват някой да говори с тях за причината за 

насилието. Поради това аз съветвам всички помощнички и 

помощници да направят първата стъпка при всяко съмнение 

за насилие. Помогнете на засегнатите, заговорете ги за това и 

установете контакт с предложенията за помощ!
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В рамките на съществуващия от много години “Проект за 

интервенция против насилието в близки междуличностни 

отношения в Райнланд-Пфалц” (RIGG) различни заведения 

предоставящи убежище и консултации са успешно свързани в 

мрежа. Те предлагат съвсем точни различни предложения на 

помощ:

В домовете за закрила на жени засегнатите от насилие или 

застрашените жени могат да намерят убежище заедно със 

своите деца. В центровете за консултации на домовете 

за закрила на жени Вие ще получите – също превантивно 

– психо-социална и правна консултация. Телефонните 

номера за жени, пострадали от насилие са специализирани 

координационни центрове при сексуално насилие. Агенциите 

за намеса за про-активна интервенция при кризи могат с 

помощта на полицейско разследване непосредствено от 

самите себе си да влязат в контакт със засегнатото лице след 

случая на насилие. SOLWODI e. V. консултира в частност 

жени-чужденки, които са застрашени или засегнати от насилие 

от партньора си, насилствено проституиране или насилствена 

женитба.

Всички заведения работят безплатно и анонимно и помагат 

без предразсъдъци и без предубеждения. Лекарски кабинети, 

амбулатории за спешна помощ, центрове за социална 

консултация, полиция или работещи с бежанци често са 

първите лица, с които влизат в контакт жертвите на насилие. 

Бих искала този флайер да Ви помага при Вашата работа за 

намиране на кратки пътища за постигане на защита и помощ за 

засегнати от насилие жени! 

Ане Шпигел

Федерален министър по въпросите на жените, семейството, 

младежта, интеграцията и защита на потребителите на 

провинция Райнланд-Пфалц
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ЦЕНТРОВЕ ЗА КОН-
СУЛТАЦИИ НА ДОМОВЕТЕ 
ЗА ЗАКРИЛА НА ЖЕНИ 

Специализирани консултации за 
жени при насилие в близки
междуличностни отношения

Целева група:
Жени, които са засегнати от кризи във връзките с 
партньорите си, насилие в междуличностни отношения, 
принудителна женитба и сталкинг.

Предложения за помощ:
n  Превантивни консултации
n  Интервенция при кризи и дългосрочни психо-
 социални предложения за консултиране
n  Правна информация, напр. относно закона за 

защита от насилие, наказателното право, правото на 
общуване и грижи  

n  Обща социална консултация за осигуряване на 
съществуването, специално по отношение на 
ситуации на раздяла, въпроси за здравния статус и 
т.н.

n  Придружаване и помощ при общуване със служби и 
други институции



n  Групови предложения

Достъп:
Засегнатите жени по своя инициатива или по препоръка 
на лекарки, лекари, полиция или социални работнички 
или социални работници влизат в контакт с центровете 
за консултации на домовете за закрила на жени.
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  Арвайлер 
Тел.: 02633 / 470588

  Бад Дюркхайм  
Тел.: 06322 / 620720

  Бад Кройцнах 
Тел.: 0671 / 44877

  Донерсбергкрайс 
Тел.: 06352 / 401164

  Франкентал
Тел.: 06233 / 6070807

  Идар.Оберщайн 
Тел.: 06781 / 1522

  Кобленц
Тел.: 0261 / 91489470

  Лудвигсхафен 
Тел.: 0621 / 521969

  Майнц 
Тел.: 06131 / 279292

  Нойщадт ан дер
Вайнщрасе 
Тел.: 06321 / 2329

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28835

  Трир 
Тел.: 0651 / 1441914

  Вестервалд 
Тел.: 02662 / 9466630

  Вормс 
Тел.: 06241 / 43591
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ДОМОВЕ ЗА ЗАКРИЛА НА 
ЖЕНИ

Защита и убежище

Целева група:
Жени, които са застрашени или засегнати от насилие в 
междуличностни отношения и търсят защита и убежище 
в дом за закрила на жени.

Предложения за помощ:
n  Анонимен подслон и защита за жени и техните деца
n   Приемане през деня и нощта
n   Подробна информация, психологични консултации 

и помощ за жени и деца, също и при сталкинг, 
принудителна женитба и т.н.

n  Помощ при създаване на нови перспективи на живот 
и при изграждане на самостоятелно бъдеще

n   Информация за правни, финансови и здравословни 
въпроси

n  Придружаване и помощ при общуване с учреждения 
и други институции

n  Помощ за майките по въпроси свързани с 
възпитанието и ежедневни практични въпроси

n   Социално-педагогическа работа с хората поотделно 
и групово с момичета и момчета

n  Разяснителни консултации



Достъп:
Засегнатите жени влизат в контакт с домовете за 
закрила на жени по своя инициатива или по препоръка 
на лекарки, лекари, полиция или социални работнички 
или социални работници.
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  Арвайлер
Тел.: 02633 / 470588

  Бад Дюркхайм 
Тел.: 06322 / 8588

  Бад Кройцнах 
Тел.: 0671 / 44877

  Донерсбергкрайс 
Тел.: 06352 / 4187

  Франкентал
Тел.: 06233 / 9695

  Идар.Оберщайн
Тел.: 06781 / 1522

  Кайзерслаутерн 
Тел.: 0631 / 17000

  Кобленц
Тел.: 0261 / 9421020

  Лудвигсхафен 
Тел.: 0621 / 521969

  Майнц
Тел.: 06131 / 279292

  Нойщадт ан дер 
Вайнщрасе 
Тел.: 06321 / 2603 

  Пирмазенс
Тел.: 06331 / 92626

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28835

  Южен Пфалц 
Тел.: 06341 / 89626

  Трир 
Тел.: 0651 / 74444

  Вестервалд
Тел.: 02662 / 5888

  Вормс 
Тел.: 06241 / 43591

АГЕНЦИИ 
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ЗА НАМЕСА 

Специализирани центрове за про-
активна интервенция при кризи 

Целева група:
Жени, които са засегнати от насилие в междуличностни 
отношения и сталкинг и с тяхно съгласие полицията ги 
свързва с консултантски служби.

Предложения за помощ:
n  Краткосрочна интервенция при кризи (по правило 

максимум три контакта)
n  Психо-социална първоначална консултация и 

стабилизиране на жените
n  Информация за възможности от наказателното, 

полицейското и гражданското право, преди всичко 
съгласно закона за защита от насилие.

n  Помощ при общуване с учреждения и съдилища
n   Съставяне на оценка на риска и на индивидуален 

план за безопасност за жени и техните деца
n   Предаване на специализирани предложения за 

консултиране и помощ по желание на засегнатите
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Достъп:
Установяването на контакт с агенциите за намеса се 
извършва с помощта на полицията.
След това заведенията самостоятелно влизат в контакт 
със засегнатите (про-активно участие).

  Арвайлер
Тел.: 02633 / 4729161

  Алцай
Тел.: 06731 / 996815

  Бад Кройцнах
Тел.: 0671 / 44877

  Бецдорф/Нойвид
Канцелария Нойвид, тел.: 02631 / 987552
Канцелария Бецдорф, тел.: 02741 / 97600

  Кохем/Майен
Канцелария Кохем, тел.: 02671 / 97520
Канцелария Майен, тел.: 02651 / 9869139

  Айфел-Мозел
Канцелария Даун, тел.: 06592 / 95730
Канцелария Прюм, тел.: 06551 / 971090
Канцелария Битбург, тел.: 06561 / 96710

  Кайзерслаутерн
Тел.: 0631 / 37108425

  Кобленц
Тел.: 0261 / 97353783



  Ландау
Тел.: 06341 / 381922

  Лудвигсхафен
Тел.: 0621 / 5292536

  Майнц
Тел.: 06131 / 6176570

  Нойщадт
Тел.: 06321 / 9269630 и 06321 / 4845685

  Пирмазенс 
Тел.: 06331 / 289431 

  Трир
Тел.: 0651 / 9948774

  Вестербург
Тел.: 02663 / 911353

  Вормс
Тел.: 06241 / 2088190

Други про-активни предложения за консултиране:

  Специализиран център за консултации за жени  
Идар-Оберщайн
Тел.: 06781 / 450321

  Специализиран център за консултации за жени 
Шпайер
Тел.: 06232 / 290471 
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АВТОНОМНИ ТЕЛЕФОННИ 
НОМЕРА ЗА ЖЕНИ, ПОСТ-
РАДАЛИ ОТ НАСИЛИЕ 

Специализирани центрове за

Целева група:
Засегнати жени и момичета както и техните близки в 
случаи на сексуално насилие, т.е. сексуален тормоз, 
сексуална принуда и изнасилване, и при насилие в 
междуличностни отношения и сталкинг.

Предложения за помощ:
n   Психо-социални предложения за консултиране и 

интервенция при кризи
n   Консултиране на жени, които са преживели 

сексуално насилие в детството си
n  Правна информация, м.др. за заявления за 

извършено престъпление съгласно закона за защита 
от насилие

n   Придружаване до полиция, съдебни процеси,  
лекарки и лекари и болници

n  Предложения за самоотбрана
n  Предложения за консултиране за доверени лица 

на засегнатите жени както и мултипликаторки и 
мулпитликатори
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Достъп:
Засегнатите жени по своя инициатива или по препоръка 
на лекарки, лекари, полиция или социални работнички 
или социални работници влизат в контакт с телефонния 
номер за жени, пострадали от насилие. 

  Алцай 
Тел.: 06731 / 7227 

  Идар.Оберщайн 
Тел.: 06781 / 45599  
или 19740

  Кобленц
Тел.: 0261 / 35000

  Ландау
Тел.: 06341 / 83437

  Лудвигсхафен 
Тел.: 0621 / 628165  
или 19740

  Майнц 
Тел.: 06131 / 221213

  Зимерн 
Тел.: 06761 / 13636

  Шпайер 
Тел.: 06232 / 28833

  Трир
Тел.: 0651 / 2006588

  Вестербург 
Тел.: 02663 / 8678 

  Вормс
Тел.: 06241 / 6094 

  Цвайбрюкен 
Тел.: 06332 / 77778
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Допълнителни данни за адресите на заведенията ще 
откриете в рубриката „Номера за спешни случаи и 
предложения за помощ“ на Интернет страниците на 
проекта за интервенция на Райнланд-Пфалц против 
насилие в междуличностни отношения (RIGG)

www.rigg.rlp.de

Със засегнатите от насилствена проституция, 
принудителна женитба и насилие в една връзка жени 
се ангажира специално SOLWODI – „SOLidarity with 
WOmen in DIstress“ – Солидарност с жени в беда. 
Организацията с международна дейност поддържа в 
Райнланд-Пфалц центрове за консултации в Кобленц, 
Майнц и Лудвигсхафен както и жилища за закрила на 
жени (международен дом за жени) в Кобленц.

www.solwodi.de
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ТЕЛЕФОН ЗА ПОМОЩ НА 
ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА

n Телефонът за помощ на територията на цялата 
страна „Насилие срещу жени“ е насочен към 
жени и момичета, които са засегнати от насилие 
междуличностни отношения,  сексуално насилие, 
сталкинг, принудителна женитба и търговия с 
жени, генитално осакатяване или сексуален тормоз 
на работното място. 

n Предлага се първоначална консултация и при 
нужда предаване към подходящо предложение за 
консултация в близко обкръжение на засегнатите.

n Тук могат да потърсят съвет и близките, а също 
и хора, които се занимават професионално с тези 
проблеми.

n С телефона за помощ можете да се свържете на 
цялата страна, без бариери и на много езици. 

n Консултацията се извършва поверително и по 
принцип е анонимна.



Тази листовка се издава в рамките на обществената работа на правителството 
на провинция Райнланд-Пфалц. Нито партии нито кандидатки и кандидати 
на избори или помощнички и помощници при изборите имат правото да я 
използват в периода от шест месеца преди избори за целите на реклама по 
време на избори. Това важи за общински избори, избори за ландтаг, бундестаг 
и за европейски избори. Злоупотреба през това време е в частност и раздаване 
по време на изборни мероприятия, информационни щандове на партии както 
и поставяне, отпечатване и залепване на партийно-политическа информация 
или рекламни средства. Забранено е също предаване на трети лица с цел 
изборна агитация. И без изискване на време до предстоящи избори е забранено 
използване на листовката по начин, който би могъл да бъде разбран като 
участие на партия на правителството на провинцията в полза на отделни 
политически групи.
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Kaiser-Friedrich-Straße 5a
55116 Mainz

poststelle@mffjiv.rlp.de
www.mffjiv.rlp.de
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