
Informacje dla wspomagających 
i osób poszkodowanych

POMOC KOBIETOM -
OFIAROM PRZEMOCY 
w bliskich relacjach społecznych
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Wiele kobiet codziennie doświadcza przemocy, zwłaszcza w 
rzekomo chronionym obszarze partnerstwa - niezależnie od 
wieku, poziomu wykształcenia, sytuacji społecznej i pochod-
zenia etnicznego. Przemoc w relacjach z innymi osobami 
nie jest sprawą prywatną, ale przestępstwem ściganym 
przez policję. Według policyjnych statystyk przestępczości 
(po przejściu od „statystyk podejrzanych“ do „statystyk 
ofiar“) w 2017 r. ponad 7600 osób padło ofiarą przemocy w 
związkach, a niektóre z nich kilkakrotnie. Trzeba założyć, że 
liczba niezgłoszonych przypadków jest znacznie wyższa. Licz-
ba niezgłoszonych przypadków jest jednak o wiele wyższa. W 
osiemdziesięciu procentach przypadków zgłosiły je kobiety.

Wraz z uchodźcami przybyło do nas wiele kobiet 
ubiegających się o ochronę, które potrzebują wsparcia 
psychospołecznego po doświadczeniach przemocy.
Początkowo krajowe ośrodki przyjmowania uchodźców 
realizują koncepcję ochrony przed przemocą w celu ochrony 
osób poszkodowanych przed dalszą przemocą.

Przemoc ze strony partnera często prowadzi do problemów 
zdrowotnych, a nawet poważnych chorób wśród ofiar. W ta-
kiej sytuacji zwracają się one zazwyczaj do lekarzy i narzekają 
na problemy zdrowotne, nie potrafiąc przy tym nazwać rze-
czywistej przyczyny. Z praktyki poradnictwa wiadomo jed-
nak, że ofiary przemocy wręcz czekają na rozmowę o kulisach 
przemocy. Zachęcam zatem wszystkie osoby zaangażowane 
w pomoc do zrobienia pierwszego kroku w przypadku pode-
jrzenia o przemoc. Pomóż poszkodowanym, porozmawiaj z 
nimi o tym i przedstaw oferty wsparcia!
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W ramach istniejącego od wielu lat „Projektu interwencyj-
nego Nadrenia-Palatynat przeciwko przemocy w bliskich 
relacjach społecznych“ (RIGG) różne instytucje udzielające 
schronienia i porad dobrze ze sobą współpracują. Oferują 
one różne, każdorazowo dobrze dopasowane rodzaje 
pomocy:

Kobiety dotknięte lub zagrożone przemocą mogą znaleźć 
schronienie ze swoimi dziećmi w schroniskach dla kobiet. 
W poradniach schronisk dla kobiet otrzymują one - 
również prewencyjnie - porady psychospołeczne i prawne. 
Pogotowia dla kobiet są wyspecjalizowanymi punktami 
kontaktowymi w sprawach przemocy seksualnej. Agencje 
interwencyjne zajmujące się proaktywną interwencją w 
sytuacjach kryzysowych mogą kontaktować się z ofiarami 
natychmiast po wystąpieniu przemocy za pośrednictwem 
policji. SOLWODI e. V. doradza w szczególności cudzoziem-
kom, które są zagrożone lub dotknięte przemocą partnerską, 
przymusową prostytucją lub przymusowymi małżeństwami.

Wszystkie placówki działają bezpłatnie i anonimowo oraz 
pomagają w sposób otwarty i bezstronny. Praktyki 
medyczne, ambulatoria pogotowia ratunkowego, poradnie 
społeczne, policja lub osoby pracujące z uchodźcami są 
często pierwszymi osobami, z którymi mogą się kontaktować 
ofiary przemocy. Mam nadzieję, że ta ulotka pomoże 
Państwu w pracy na rzecz zpewnienia ochrony i pomocy 
kobietom dotkniętym przemocą z jak najlepszym wynikiem!

Anne Spiegel
Minister ds. rodziny, kobiet, młodzieży, integracji  
ochrony konsumentów landu Nadrenia-Palatynat
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PLACÓWKI DORADCZE  
WV  DOMACH DLA KOBIET 

Specjalistyczne porady dla 
kobiet dotkniętych przemocą w 
bliskich relacjach społecznych

Grupa docelowa:

Kobiety dotknięte kryzysami w partnerstwie, przemocą  
w bliskich relacjach społecznych, przymusowymi 
małżeństwami i prześladowaniem.

Oferty wsparcia:
n  doradztwo prewencyjne
n interwencje kryzysowe i długoterminowe oferty wspar-

cia psycho-społecznego
n  informacje prawne, np. na temat ustawy o ochronie 

przed przemocą, z zakresu prawa karnego, prawa do 
kontaktów z dzieckiem i prawa do opieki nad dzieckiem  

n  ogólne poradnictwo społeczne w celu zabezpieczenia 
egzystencji, w szczególności w odniesieniu do sytuacji 
związanych z separacją, kwestii dotyczących stanu zdro-
wia itp.



n wsparcie przez obecność i pomoc w kontaktach z 
urzędami i innymi instytucjami

n  oferty grupowe

Dostęp:
Poszkodowane kobiety kontaktują się z poradniami w 
schroniskach dla kobiet z własnej inicjatywy lub na zalecenie 
lekarzy, policji lub pracowników socjalnych.
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  Ahrweiler 
Tel.: 02633 / 470588

  Bad Dürkheim  
Tel.: 06322 / 620720

  Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 / 44877

  Donnersbergkreis 
Tel.: 06352 / 401164

  Frankenthal 
Tel.: 06233 / 6070807

  Idar-Oberstein 
Tel.: 06781 / 1522

  Koblenz 
Tel.: 0261 / 91489470

  Ludwigshafen 
Tel.: 0621 / 521969

  Mainz 
Tel.: 06131 / 279292

  Neustadt a.d.W. 
Tel.: 06321 / 2329

  Speyer 
Tel.: 06232 / 28835

  Trier 
Tel.: 0651 / 1441914

  Westerwald 
Tel.: 02662 / 9466630

  Worms 
Tel.: 06241 / 43591
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DOMY DLA KOBIET

Ochrona i schronienie

Grupa docelowa:
Kobiety, które są zagrożone lub dotknięte przemocą w blis-
kich relacjach społecznych oraz szukają ochrony i schronienia 
w schronisku dla kobiet.

Oferty wsparcia:
n  Anonimowe zakwaterowanie i ochrona kobiet i ich dzieci
n  Przyjęcia w dzień i w nocy
n  Kompleksowe informacje, doradztwo psychospołeczne i 

wsparcie dla kobiet i dzieci, w tym przy prześladowaniu, 
przymusowych małżeństwach itp

n Wsparcie w rozwijaniu nowych perspektyw życiowych i 
w budowaniu własnej przyszłości

n  Informacje na temat zagadnień prawnych, finansowych i 
zdrowotnych

n Wsparcie przez obecność i pomoc w kontaktach z 
urzędami i innymi instytucjami

n Wspieranie matek w sprawach edukacji i w codziennych 
sprawach praktycznych

n  Pedagogiczna indywidualna i grupowa praca socjalna z 
dziewczynkami i chłopcami

n Długoterminowe doradztwo



Dostęp:
Poszkodowane kobiety nawiązują kontakt z własnej inicja-
tywy lub są kierowane do schronisk dla kobiet przez policję, 
lekarzy lub pracowników socjalnych.
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  Ahrweiler
Tel.: 02633 / 470588

  Bad Dürkheim 
Tel.: 06322 / 8588

  Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 / 44877

  Donnersbergkreis 
Tel.: 06352 / 4187

  Frankenthal 
Tel.: 06233 / 9695

  Idar-Oberstein 
Tel.: 06781 / 1522

  Kaiserslautern 
Tel.: 0631 / 17000

  Koblenz 
Tel.: 0261 / 9421020

  Ludwigshafen 
Tel.: 0621 / 521969

  Mainz 
Tel.: 06131 / 279292

  Neustadt a.d.W. 
Tel.: 06321 / 2603 

  Pirmasens 
Tel.: 06331 / 92626

  Speyer 
Tel.: 06232 / 28835

  Südpfalz 
Tel.: 06341 / 89626

  Trier 
Tel.: 0651 / 74444

  Westerwald 
Tel.: 02662 / 5888

  Worms 
Tel.: 06241 / 43591



8

PUNKTY INTERWENCYJNE 

Placówki specjalizujące się w 
proaktywnej interwencji 
kryzysowej 

Grupa docelowa:
Kobiety, które są ofiarami przemocy i prześladowania w blis-
kich relacjach społecznych i które są kierowane za ich zgodą 
do poradni przez policję.

Oferty wsparcia:
n Krótkoterminowa interwencja kryzysowa (zazwyczaj 

maksymalnie trzy kontakty)
n Początkowe poradnictwo psychospołeczne i stabilizacja 

sytuacji kobiet
n Informacje na temat możliwości zastosowania środków 

karnych, policyjnych i cywilnoprawnych, zwłaszcza na 
mocy ustawy o ochronie przed przemocą

n Wsparcie w kontaktach z organami państwa i sądami
n Tworzenie oceny ryzyka i opracowanie indywidualnego 

planu bezpieczeństwa dla kobiet i ich dzieci
n  Skierowanie do specjalistycznych usług doradztwa i 

pomocy na wniosek osób poszkodowanych
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Dostęp:
Kontakt z agencjami interwencyjnymi odbywa się za 
pośrednictwem policji. Następnie instytucje nawiązują 
niezależne kontakty z zainteresowanymi stronami (podejście 
proaktywne).

  Ahrweiler
Tel.: 02633 / 4729161

  Alzey
Tel.: 06731 / 996815

  Bad Kreuznach
Tel.: 0671 / 44877

  Betzdorf/Neuwied
Biuro Neuwied, Tel.: 02631 / 987552
Biuro Betzdorf, Tel.: 02741 / 97600

  Cochem/Mayen
Biuro Cochem, Tel.: 02671 / 97520
Biuro Mayen, Tel.: 02651 / 9869139

  Eifel-Mosel
Biuro Daun, Tel.: 06592 / 95730
Biuro Prüm, Tel.: 06551 / 971090
Biuro Bitburg, Tel.: 06561 / 96710

  Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 37108425

  Koblenz
Tel.: 0261 / 97353783



  Landau
Tel.: 06341 / 381922

  Ludwigshafen
Tel.: 0621 / 5292536

  Mainz
Tel.: 06131 / 6176570

  Neustadt
Tel.: 06321 / 9269630 i 06321 / 4845685

  Pirmasens 
Tel.: 06331 / 289431 

  Trier
Tel.: 0651 / 9948774

  Westerburg
Tel.: 02663 / 911353

  Worms
Tel.: 06241 / 2088190

Dalsze proaktywne oferty doradztwa:

  Specjalistyczna poradnia dla kobiet Idar-Oberstein
Tel.: 06781 / 450321

  Specjalistyczna poradnia dla kobie Speyer
Tel.: 06232 / 290471 
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AUTONOMICZNE TELEFONY 
ALARMOWE DLA KOBIET 

Specjalistyczne poradnie w 
sprawach  przemocy seksualnej

Grupa docelowa:
Poszkodowane kobiety i dziewczynki oraz ich rodziny w przy-
padkach przemocy seksualnej, tj. molestowania seksualnego, 
napaści seksualnej i gwałtów, w tym w bliskich relacjach 
społecznych i przy prześladowaniach.

Oferty wsparcia:
n  Doradztwo psychospołeczne i interwencje kryzysowe
n  Doradztwo dla kobiet, które doświadczyły przemocy 

seksualnej w dzieciństwie
n Informacje prawne, np. o składaniu zawiadomień na 

podstawie ustawy o ochronie przed przemocą
n  Towarzyszenie podczas kontaktów z policją, na rozpra-

wach sądowych, podczas wizyt lekarskich i w szpitalach
n Oferty samopomocy
n Usługi doradcze dla zaufanych osób poszkodowanych 

kobiet i osób odpowiedzialnych za rozpowszechnianie 
informacji
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Dostęp:
Poszkodowane kobiety kontaktują się z centrum pomocy 
doraźnej dla kobiet z własnej inicjatywy lub na zalecenie 
policji, lekarzy lub pracowników socjalnych. 

  Alzey 
Tel.: 06731 / 7227 

  Idar-Oberstein 
Tel.: 06781 / 45599  
lub 19740

  Koblenz 
Tel.: 0261 / 35000

  Landau 
Tel.: 06341 / 83437

  Ludwigshafen 
Tel.: 0621 / 628165  
lub 19740

  Mainz 
Tel.: 06131 / 221213

  Simmern 
Tel.: 06761 / 13636

  Speyer 
Tel.: 06232 / 28833

  Trier 
Tel.: 0651 / 2006588

  Westerburg 
Tel.: 02663 / 8678 

  Worms 
Tel.: 06241 / 6094 

  Zweibrücken  
Tel.: 06332 / 77778
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Więcej informacji na temat adresów instytucji można 
znaleźć pod nagłówkiem “Numery alarmowe i pomoc“ 
na stronie internetowej Projektu interwencyjnego przeci-
wko przemocy w bliskich stosunkach społecznych (RIGG) 
Nadrenia-Palatynat.

www.rigg.rlp.de

W sprawy przymusowej prostytucji, przymusowych 
małżeństw i kobiet dotkniętych przemocą w związkach 
szczególnie angażuje się SOLWODI – „SOLidarity with 
WOmen in DIstress“ – Solidarność z kobietami w po-
trzebie. Organizacja działająca na arenie międzynarodowej 
prowadzi biura doradcze w Nadrenii-Palatynacie w Koblen-
cji, Mainz i w Ludwigshafen, a także mieszkania dla kobiet 
(międzynarodowy dom dla kobiet) w Koblencji.

www.solwodi.de
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OGÓLNOKRAJOWA POMOC 
TELEFONICZNA DLA KOBIET

n  Ogólnokrajowa pomoc telefoniczna „Prze-
moc wobec kobiet“ skierowana jest do kobiet i 
dziewczynek, które doznały przemocy w bliskich 
relacjach społecznych, przemocy seksualnej, 
prześladowania, przymusowego małżeństwa 
i handlu kobietami, okaleczania narządów 
płciowych lub molestowania seksualnego w mie-
jscu pracy.

n  Oferuje ona wstępną konsultację oraz, w razie 
potrzeby, skierowanie do odpowiedniej placówki 
doradczej w bezpośrednim sąsiedztwie poszkodo-
wanej osoby.

n  Ale także krewni i osoby, które zawodowo zajmują 
się tymi problemami, mogą tutaj uzyskać poradę.

n  Ogólnokrajowy telefon zaufania jest dostępny 
przez całą dobę, bez barier i w wielu językach.

n  Konsultacje są poufne i zasadniczo anonimowe.



Niniejsza publikacja została wydana w ramach działań publicznych rządu Nadrenii-
Palatynatu. Nie może ona być wykorzystywana przez partie, kandydatów lub 
pomocników wyborczych do celów kampanii wyborczej w okresie sześciu miesięcy 
przed wyborami. Dotyczy to wyborów lokalnych, w krajach związkowych, federalnych 
i europejskich. W tym czasie rozpowszechnianie informacji na imprezach wyborczych, 
na stoiskach informacyjnych partii, a także wkładanie, nadrukowanie i naklejanie 
informacji polityczno-partyjnych lub materiałów marketingowych stanowi szczególne 
nadużycie. Zabrania się również przekazywania publikacji osobom trzecim w celu 
marketingu wyborczego. Nawet bez odniesienia czasowego do zbliżających się wy-
borów, publikacja nie może być wykorzystana w sposób, który można by rozumieć jako 
działanie władz państwowych na rzecz poszczególnych grup politycznych. Partie mogą 
wykorzystać tę publikację do poinformowania własnych członków.

15



16

Kaiser-Friedrich-Straße 5a
55116 Mainz

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