
Informaţii pentru  
aparţinători  
precum şi victime

AJUTOR PENTRU FEMEI
ÎN CAZ DE VIOLENŢĂ 
în relaţiile sociale apropiate
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Multe femei sunt zilnic victime ale violenţei tocmai în mediul 
considerat protejat al relaţiilor lor domestice – indiferent de 
vârstă, nivel de educaţie, situaţie socială şi provenienţă etnică.
Violenţa domestică nu este un subiect privat ci o acţiune 
împotriva legii care este investigată de poliţie. Astfel conform 
statisticii poliţiei criminalistice în anul 2017 (după trecerea de 
la o „statistică a suspecţilor” la o „statistică a victimelor”) peste 
7.600 de persoane – parţial în multiple rânduri – au fost victime 
ale violenţei domestice. Trebuie plecat de la premiza că cifra 
întunecată este de fapt mai ridicată. Cifra întunecată este însă 
cu mult mai ridicată. În optzeci la sută din cazuri reclamaţiile au 
fost înaintate de către femei.

Împreună cu refugiaţii au venit la noi şi multe femei în căutare 
de protecţie care în urma experienţelor violente necesită 
susţinere psiho-socială. Instituţiile de primă preluare ale ţării 
urmăresc un concept de protecţie împotriva violenţei care este 
menit să protejeze persoanele afectate de alte violenţe.

Violenţa de către propriul partener cauzează la victime adeseori 
afectarea sănătăţii până la îmbolnăviri grave. Ele se adresează 
în această situaţie în majoritatea cazurilor medicilor şi invocă 
probleme de sănătate fără a fi capabile să denumească de fapt 
cauza reală. Din munca de consiliere este cunoscut faptul că 
victimele violenţei în realitate aşteaptă să fie abordate referi-
tor la contextul violenţei. Din acest motiv îi încurajez pe toţi 
aparţinătorii să facă primul pas la fiecare bănuială de violenţă.
Ajutaţi pe cei afectaţi, abordaţi problema şi intermediaţi un 
contact cu ofertele de susţinere!
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În cadrul „Rheinland-pfälzischen Interventionsprojektes gegen 
Gewalt in engen sozialen Beziehungen” (RIGG) (Proiectul de 
intervenţie împotriva violenţei în relaţiile sociale apropiate ale 
land-ului Rheinland-Pfalz) care există deja de mulţi ani, diferite-
le organizaţii de adăpost şi consiliere sunt bine interconectate.
Ele oferă diferite oferte de ajutor adecvate pentru fiecare caz în 
parte:

În Căminele pentru femei femeile afectate sau ameninţate de 
violenţă îşi găsesc refugiu împreună cu copii lor. La punctele 
de consiliere ale căminelor pentru femei primiţi – inclusiv 
preventiv – consiliere psiho-socială şi legală. Liniile de apel 
de urgenţă pentru femei sunt puncte de contact specializate 
în caz de violenţă sexuală. Punctele de intervenţie pentru 
intervenţii proactive în situaţii de criză, prin intermedierea 
poliţiei, pot lua din proprie iniţiativă contactul cu persoane-
le afectate imediat după fapta de violenţă. SOLWODI e. V. 
consiliază în special femei străine care sunt ameninţate sau 
afectate de violenţa partenerului, prostituţie forţată sau 
căsătorie forţată.

Toate organizaţiile lucrează gratuit şi anonim şi ajută inde-
pendent de rezultat şi dezinteresat. Cabinetele medicale, 
ambulanţele punctelor de urgenţă sau punctele de consiliere 
socială, poliţia sau cei ce activează în munca cu refugiaţii sunt 
adesea primele persoane de contact pentru victimele violenţei.
Îmi doresc ca acest pliant să vă ajute în munca dumneavoastră 
să realizaţi într-un mod cât mai rapid protecţie şi ajutor pentru 
femeile afectate de violenţă!

Anne Spiegel
Ministru pentru familie, femei, tineret integrareet 
şi protecţia consumatorului a land-ului Rheinland-Pfalz
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PUNCTE DE CONSILIERE 
ALE CĂMINELOR PENTRU 
FEMEI 

Consultanţă de specialitate 
pentru femei în caz de violenţă 
în relaţii sociale apropiate

Grupa ţintă:
Femeile ce sunt afectate de crizele domestice, violenţă  
în relaţiile sociale apropiate, căsătorie forţată şi hărţuire.

Oferte de sprijin:
n  Consiliere preventivă
n  Intervenţie în situaţie de criză şi oferte de consiliere 

psiho-socială pe termen lung
n  Informaţii legale, de ex. referitoare la legea protecţiei 

contra violenţei, legislaţie penală, dreptul de a 
întreţinere relaţii sociale cu o altă persoană şi dreptul la 
întreţinere 

n  Consiliere sociale generală pentru asigurarea existenţei, 
în special din punct de vedere al situaţiilor de despărţire, 
întrebări referitoare la starea de sănătate etc.

n  Însoţirea şi sprijinul în raportul cu autorităţile şi alte 
instituţii

n  Oferte de grup



Acces:
Femeile afectate contactează punctele de consiliere ale 
căminelor pentru femei din proprie iniţiativă sau respectiv pe 
baza unei recomandări de către medici, poliţie sau lucrătoare 
sociale respectiv lucrători sociali.
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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
Tél.: 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



6

CĂMINE PENTRU FEMEI

Protecţie şi adăpost

Grupa ţintă:
Femeile care sunt ameninţate sau afectate de violenţă în 
relaţii sociale apropiate şi care caută protecţie şi adăpost în 
căminele pentru femei.

Oferte de sprijin:
n  Cazare anonimă şi protecţie pentru femei şi copii lor
n   Preluare zi şi noapte
n   Informaţii cuprinzătoare, consiliere psiho-socială 

şi sprijin pentru femei şi copii, şi în caz de hărţuire, 
căsătorie forţată etc.

n  Sprijin la dezvoltarea unor noi perspective de viaţă şi 
construirea proprie a unui viitor

n   Informaţii referitoare la întrebări legale, financiare şi 
medicale

n  Însoţirea şi sprijinul în raportul cu autorităţile şi alte 
instituţii

n  Sprijinirea mamelor în cazul întrebărilor referitoare la 
educaţie şi în situaţiile practice ale vieţii de zi cu zi

n   Lucrul socio-pedagogic individual şi în grupuri fete şi 
băieţi

n  Consiliere ulterioară



Acces:
Femeile afectate contactează din proprie iniţiativă sau sunt 
redirecţionate către căminele pentru femei de către poliţie, 
medici, lucrătoare sociale sau lucrători sociali.
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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
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PUNCTE DE INTERVENŢIE 

Puncte specializate pentru  
intervenţia proactivă în situaţii 
de criză 

Grupa ţintă:
Femei care sunt victime ale violenţei în relaţii sociale apro-
piate şi victime ale stalking-ului (hărţuirii) şi cărora le este 
intermediată de către poliţie, cu acordul personal, contac-
tarea unei organizaţii de consiliere.

Oferte de sprijin:
n  Intervenţii de scurtă durată în criză (de regulă maxim trei 

contacte)
n  Primă consiliere psiho-socială şi stabilizarea femeilor
n  Informaţii referitoare la posibilităţile de ordin penal, 

poliţieneşti şi de drept civil în principal conform legii de 
protecţie împotriva violenţei

n  Sprijin în raportul cu autorităţile şi tribunalele
n   Realizarea unei evaluări de gradului de pericol şi a unui 

plan individual de siguranţă pentru femei şi copii lor
n   Redirecţionarea către oferte de consiliere şi ajutor speci-

alizate la cererea persoanei afectate
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Acces:
Luarea de contact cu punctele de intervenţie se efectuează 
prin intermediul poliţiei. Organizaţiile iau apoi contact inde-
pendent cu persoana afectată (intervenţia proactivă).

  Ahrweiler
Tel.: 02633 / 4729161

  Alzey
Tel.: 06731 / 996815

  Bad Kreuznach
Tel.: 0671 / 44877

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

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

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

  Kaiserslautern
Tel.: 0631 / 37108425

  Coblence
Tel.: 0261 / 97353783

  Landau
Tel.: 06341 / 381922



  Ludwigshafen
Tel.: 0621 / 5292536

  Mainz
Tel.: 06131 / 6176570

  Neustadt
Tel.: 06321 / 9269630 şi 06321 / 4845685

  Pirmasens 
Tel.: 06331 / 289431 

  Trier
Tel.: 0651 / 9948774

  Westerburg
Tel.: 02663 / 911353

  Worms
Tel.: 06241 / 2088190

Alte oferte de consiliere proactivă:

  Birou de consiliere specializată pentru femei Idar-
Oberstein
Tel.: 06781 / 450321

  Birou de consiliere specializată pentru femei Speyer
Tel.: 06232 / 290471 
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APELURI AUTONOME
DE URGENŢĂ PENTRU FEMEI 

Birouri specializate în
violenţă sexuală 

Grupa ţintă:
Femei şi fete afectate precum şi aparţinătorii lor în cazuri 
de violenţă sexuală, adică molestare sexuală, constrân-
gere sexuală şi viol chiar şi în relaţii sociale apropiate şi la 
hărţuire.

Oferte de sprijin:
n   Oferte de consiliere psiho-socială şi intervenţie în crize
n   Consilierea femeilor, care au fost victime ale violenţei 

sexuale în copilărie
n  Informaţii legislative cum ar fi depunerea de plângeri 

penale conform legii protecţiei împotriva violenţei
n   Însoţirea la poliţie, procese, medici şi spitale
n  Oferte de auto ajutor
n  Oferte de consultanţă pentru persoanele de încredere 

ale femeilor afectate precum multiplicatoarele sau mul-
tiplicatorii
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Acces:
Femeile afectate contactează linia de apel de urgenţă din 
proprie iniţiativă sau respectiv pe baza unei recomandări de 
către poliţie, medici, lucrătoare sociale sau lucrători sociali.

  Alzey 
Tel.: 06731 / 7227 

  Idar-Oberstein 
Tel.: 06781 / 45599  
sau 19740

  Koblenz
Tel.: 0261 / 35000

  Landau 
Tel.: 06341 / 83437

  Ludwigshafen 
Tel.: 0621 / 628165  
sau 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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Alte date referitoare la adresele organizaţiilor pot fi găsite la 
rubrica „Numere de urgenţă şi oferte de ajutor“ pe pagina 
de internet a Pproiectului de intervenţie din Rheinland-Pfalz 
contra violenţei în relaţiile sociale apropiate (RIGG)

www.rigg.rlp.de

Pentru femeile afectate de prostituţie forţată, căsătorie 
forţată şi violenţă domestică se implică în special 
SOLWODI – „SOLidarity with WOmen in DIstress“ – 
Solidaritate cu femeile în situaţie de criză. Organizaţia  
activă pe plan internaţional susţine birouri de consiliere în 
Rheinland-Pfalz în Koblenz, Mainz şi Ludwigshafen precum şi 
locuinţe pentru femei (cămin internaţional pentru femei) în 
Koblenz.

www.solwodi.de
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TELEFON DE URGENŢĂ  
LA NIVEL FEDERAL

n Telefonul de urgenţă la nivel federal „Violenţa 
contra femeilor” se adresează femeilor şi fetelor,  
care sunt afectate de violenţă în relaţiile sociale 
apropiate, violenţă sexuală, hărţuire, căsătorie 
forţată şi trafic de carne vie, mutilare genitală sau 
hărţuire sexuală la locul de muncă.

n El oferă o primă consiliere şi dacă este necesar  
redirecţionare către o ofertă de consiliere  
adecvată în zona învecinată a persoanei afectate.

n Dar şi aparţinătorii şi persoanele care se confruntă 
cu astfel de probleme prin natura activităţii profe-
sionale pot primi aici un sfat.

n Telefonul de urgenţă la nivel federal este disponi-
bil non stop, fără limitări şi în mai multe limbi.

n Consultanţa are loc confidenţial şi din principiu 
anonim.



Acest pliant este publicat în cadrul relaţiilor cu publicul ale conducerii landului 
Rheinland-Pfalz. Nu este permisă utilizarea lui nici de către partide şi nici de candidaţi 
politici sau susţinătorii lor într-un interval de timp de şase luni înainte de alegeri în sco-
pul de publicitate electorală. Este valabil pentru alegeri comunale, pentru parlamentul 
de land, parlamentul federal şi alegeri europene. Contravenţionale în acest interval de 
timp este în primul rând distribuirea la evenimente electorale, standuri de informare 
ale partidelor precum şi includerea, tipărirea şi lipirea informaţiilor politice de partid 
sau reclamelor electorale. Interzis este de asemenea transmiterea către terţi în scop de 
reclamă electorală. Chiar şi fără o corelare temporală cu alegeri viitoare acest pliant nu 
este permis să fie utilizat astfel încât să poată genera impresia că guvernarea landului 
se poziţionează în favoarea unei anume grupări politice. Partidelor le este permis să 
utilizeze acest pliant pentru informarea propriilor membri.
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Kaiser-Friedrich-Straße 5a
55116 Mainz

poststelle@mffjiv.rlp.de
www.mffjiv.rlp.de
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persischer, polnischer, rumänischer, russischer,  
serbischer und türkischer Sprache.


