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Okrągły Stόł przeciwko przemocy w Kreis Siegen-Wittgenstein jest
dobrze funkcjonującą siecią poradnictwa, ochrony i indywidualnej
pomocy. Uczestniczą w nim partnerki i partnerzy z zakresu pomocy
dla młodzieżi rodzin, schroniska dla kobiet, policji i sądownictwa,
komunalnych pełnomocnikόw do spraw rόwnouprawnienia, jak rόwnież
poradni kościelnych, instytucji, organizacji i związkόw pozarządowych.
Wspόlnym celem jest polepszenie ochrony ofiar przemocy.
Celami Okrągłego Stołu są:
− wspόlne działanie i rozbudowa sieci ofert pomocy
− fachowa wspόłpraca i wspόlną dbałość o dobry wizerunek, akceptację
− i życzliwość w społeczeństwie (public relations)
− polepszenie ochrony ofiar przemocy – prewencja
− koordynacja i wcielenie w życie ustawy o ochronie ofiar przemocy
Dalsze informacje dot. Sieci Okrągłego Stołu
Martina Böttcher, rzecznik do spraw rόwnouprawnienia
m.boettcher@siegen-wittgenstein.de
Tel.: 0271-3332212
Pomimo wielkiej staranności, mogą zdażyć się błędy w druku lub
zmiany w prawie. Za tego rodzaju niezgodności nie przejmujemy
odpowiedzialności
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Szanowna Czytelniczko,
Przemoc nie jest sprawą prywatną. Masz prawo na życie bez przemocy.
Przemoc domowa nie zdarza się tylko Tobie. Co czwarta kobieta spotyka
się w przebiegu swego życia z przemocą w jednym ze swoich związkόw.
Większość poszkodowanych milczy ze wstydu i znosi długoletnie
psychiczne i cielesne znęcanie się nad sobą.
Z ustawą o ochronie ofiar przemocy państwo niemieckie staje wyraźnie
po Twojej stronie. Rόwnież w naszym regionie jest wielu ludzi i instytucji
mogących Ci pomόc.
Ta broszuka ma Cię poinformować o Twoich prawach, możliwościach
ochrony przez policję, o jakie środki ostrożności możesz zadbać sama i
gdzie możesz uzyskać pomoc i poradę, jeżeli stałaś się ofiarą przemocy
domowej.
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Co to jest przemoc domowa?
O przemocy domowej mόwimy przy dokonanej lub słownie wypowiedzianej groźbie przemocy w obecnej lub byłej wspόlnocie rodzinnej,
małżeńskiej lub partnerskiej.
Gama przemocy jest szeroka i obejmuje:
− przemoc cielesną
(np.: bicie, popychanie, kopanie, duszenie, ciągnięcie za włosy)
− przemoc psychiczną / socjalną
(np.: grożenie przemocą, rόwnież w stosunku do dzieci lub innych
członkόw rodziny, poniżanie, upokarzanie, wyzywanie, zamykanie,
izolo wanie od przyjaciόłek i rodziny)
− przemoc ekonomiczną
(np.:zakazanie pracy zawodowej, odcięcie dostępu do konta
bankowego, wprowadzenie konieczności proszenia o pieniądze,
zabieranie pieniędzy zarobionych przez Ciebie)
− przemoc seksualną
(np.: lekceważenie prawa do seksualnego samostanowienia, gwałt,
zmuszanie do wykonywania czynności seksualnych)
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Ustawa o Cywilnej Ochronie Przed Czynami Przemocy i
Prześladowania (Gewaltschutzgesetz – GewSchG)
Ustawa o ochronie przed czynami przemocy jest ustanowiona w celu
poprawy cywilno-prawnej ochrony przed przemocą i prześladowaniem i
z dniem 01.01.2002 weszła w życie. Rόwnocześnie powinna przysłużyć
sie do łatwiejszego pozostawienia wspólnego mieszkania w przypadku
rozłąki na skutek przemocy w rodzinie.
Jeżeli jesteś zagrożona lub dotknięta przemocą, możesz sama, lub
przez Ciebie upoważnion(a)y (Pani) Adwokat, postawić wniosek przed
sądem o zarządzenie środków ochrony.
Sąd może postanowić \ zarządzić, że sprawca musi zaniechać
− przekroczenia progu Twojego mieszkania
− zatrzymywania \ przebywania w określonym obrębie Twojego
mieszkania
− odwiedzania innych określonych miejsc, w których regularnie
przebywasz lub je odwiedzasz
− prób utrzmywania z Tobą wszelkich kontaktów (telefon, sms, e-mail, itp.)
− doprowadzenia do spotkania z Tobą, jeżeli nie jest to konieczne do
ochrony jego uzasadnionych interesów
Tego rodzaju zarządzenia sądu są czasowo ograniczone. Przedłużenie
takiego zarządzenia jest możliwe na wniosek w odpowiednim dla miejsca
zamieszkania Sądzie okręgowym (Amtsgericht).Jeżeli sprawca postępuje
niezgodnie z zarządzeniem sądu, jest to uważane za czyn karalny.
Jeżeli jesteś ofiarą przemocy domowej i żyjesz w związku ze sprawcą,
możesz uzyskać na podstawie Ustawy o Ochronie Przed Czynami
Przemocy i Prześladowania w trybie przyspieszonym prawo do
wyłącznego użytkowania wspólnego mieszkania na czas określony lub
na stałe. Taki wniosek możesz postawić osobiście przed odpowiednim
dla Twojego miejsca zamieszkania Sądem Rejonowym (Amtsgericht).
Ograniczone środki materialne nie ograniczają Twojego prawa do
obrony. Dofinansowanie (lub sfinansowanie kosztów poradnictwa
(Beratungskostenhilfe) lub prozesu (Prozesskostenhilfe) jest w przpadku
ograniczonych środków finansowych, na wniosek, możliwe.
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Co możesz zrobić sama?
− W przypadku nagłego zagrożenia przemocą
Znajdujesz się w nagłym przypadku zagrożenia przemocą i
potrzebujesz szybko pomocy:
Zadzwoń natychmiast pod numer telefonu 110 (Policja)! (Przy
korzystaniu z telefonu komórkowego nie potrzeba wybierać numeru
kierunkowego. Rozmowa pod numerem 110 jest możliwa również, gdy
prepaid-karta jest pusta).
Podaj swoje nazwisko i adres, pod którym się znajdujesz
Powiedz policji,
czy, przez kogo i jak znajdujesz się (Ty lub inne osoby) w
niebezpieczeństwie,
czy Ty lub inne osoby jesteś/są ranna(e),
czy sprawca jest obecny i czy jest uzbrojony.
Do przybycia policji udaj się w bezpieczne miejsce.
− W sytuacjach, które nie stwarzają bezpośredniego, nagłego
niebezpieczeństwa
Jeżeli nie znajdujesz się w sytuacji bezpośredniego niebezpieczeństwa
czujesz się w domu bezpiecznie, kasy choryda, postąp w następujący
sposób:
Spakuj walizkę na wszelki wypadek. Walizka \ torba powinna zawierać:
kartȩ kasy chorych Pieniądze (karty bankowe \ kredytowe, dokumenty konta banku), ważne dokumenty (np.: paszporty, dowody osobiste,
karty z ubezpieczalni, akt urodzenia, akt małżeństwa, umowę o wynajem mieszkania, umowę o pracę, wyroki sądu dotyczące władzy rod-
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zicielskiej), klucze, lekarstwa, pluszowe zabawki dla dzieci, ubrania,
środki higieny osobistej na kilka dni itp.
Poinformuj osoby, którym ufasz i poproś je o pomoc i wsparcie.
Skorzystaj z porady. Poradnictwo dla kobiet (Frauenberatungsstellen) i
schroniska dla kobiet (Frauenhäuser) mają wiele doświadczenia w zakresie przemocy domowej i mogą Ci pomóc w zaplanowaniu dalszych
kroków i przszłości..
Dalsze poradnie znajdziesz w załączniku.
Poradnictwa prawnego udzielją Adwokaci. Adresy uzyskasz Izbie
Adwokackiej (Rechtsanwaltskammer) i w poradniach dla kobiet.
W obydwu sytuacjach jest ważne, byś możliwie szybko zwróciła się do
lekarza i porosiła o udokumentowanie doznanych obrażeń i skaleczeń
(w dni wolne od pracy na pogotowiu). W ten sposób będziesz miała w
ręku ważne dowody, w przypadku, gdy zechcesz podjąć kroki prawne.
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Ochrona przez policję – Co policja może zrobić
dla Ciebie?
Przemoc w związku nie jest sprawą prywatną tylko czynem karalnym,
która objęta jest ściganiem przez polictę.
Jeżeli w przypadku nagłej sytuacji przemocy zwracasz się do policji,
wyjaśnia ona tęże sytuację i zapobiega dalszej eskalacji.
W przpadku przemocy domowej rozpatruje ona, czy sprawca będzie
natychmiast usunięty ze wspólnego mieszkania i czy zostanie mu
udzielony zakaz powrotu do dziesięci dni. W ciągu tych dziesięciu dni
masz czas na podjęcie decyzji, czy skorzystasz z prawa postawienia
przed sądem wniosku o wydanie zarządzenia o środkach ochrony
przed przemocą.
Ten dziesięciodniowy termin zakazu przekraczania progu mieszkania dla
sprawcy daje Ci możliwość, w spokoju zasięgnąć porady i zorganizować
sobie pomoc i ochronę. Aby ochronić się również po upływie tego
terminu, możesz złożyć odpowiedni wniosek przed sądem rejonowym
(Amtsgericht) o zarządzenie środków ochrony przed przemocą. Ten
wniosek możesz postawić osobiście lub przy pomocy wyznaczonego
przez Ciebie adwokata.
Poza tym policja okręgowa posiada specjalnie wyszkolonych
pełnomocników dla ofiar przemocy. Są to osoby wyznaczone do
kontaktu z ofiarami czynów karalnych. Ma to na celu złagodzenie
skutków przemocy.
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Migrantki
Ustawowa ochrona przed przemocą gwarantuje niezależnie od kraju
pochodzenia ofiary, że stosowane są zasady prawa niemieckiego. Nie
musisz obawiać się żadnych niekorzyści, jeżeli zwrócisz się w sytuacji
zagrożenia przemocą do policji. Nie obawiaj się więc, zwracać się
z prośbą do policji o pomoc i ochronę dla Ciebie i Twoich dzieci, jak
również o zabezpieczenie dowodów czynów przemocy. Również
policyjny zakaz przekraczania progu mieszkania dla sprawcy na okres
dziesięciu dni nie ma żadnego wpływu na Twoje prawo pobytu.
Kobiety pochodzące z krajów, które nie są państwami Unii Europejskiej
często nie mają własnego prawa pobytu w Niemczech. Rozłąka /
rozwód z małżonkiem z powodu przemocy domowej z jego strony
wydaje się problematyczne. Jednakże w przypadku, gdy wspólnota
małżeńska istniała w Niemczech prawomocnie przez trzy lata, zezwolenie na pobyt jako członka rodziny zostanie przedłużone lub uznane
niezależnie od tego, który z małżonków je posiadał.
Jeżeli wspólnota małżeńska istnieje krócej niż trzy lata, możesz
również uzyskać niezależne od współmałżonka zezwolenie na pobyt,
jeżeli zachodzi przypadek nadmiernego obciążenia socjalnego. Jeżeli
Twój współmałżonek bije Ciebie lub Twoje dzieci, nie musisz mieszkać
wspólnie z nim. Masz praw z powodu zachodzącego przypadku
nadniernego obciążenia socjalnego (Härtefall) postawić wniosek na
własne prawo do pobytu.
Jeżeli masz dziecko, które posiada niemieckie obywatelstwo, masz
również prawo do własnego prawa do pobytu.
W takim przypadku zaleca się usilnie skontaktowanie się z poradnią
dla migrantów, ewentualnie również z urzędem dla obcokrojaowcow
Ausländerbehörde.
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Gdzie moZesz uzyskać pomoc i poradę?
Telefon Pomocy (numer ważny w całych Niemczech)
Bundesweites Hilfetelefon 08000 116016
Ten numer telefonu służy ofiarom przemocy pomocą i radą. Pod tymże
bezpłatnym numerem telefonu 08000 116016 możesz 365 dni w roku
o każdej porze dnia i nocy uzyskać poradę.Dzięki pomocy tłumaczy
możliwe są porady w wielu językach.
www.hilfetelefon.de
Polizei Notruf 110
Jeżeli Ty lub Twoje dzieci znajdujecie się w nagłej sytuacji przemocy,
zadzwoń pod bezpłatny numer policji 110
Kreispolizeibehörde
Weidenauer Str. 231, 57076 Siegen · 0271-70 99-0 (Zentrale)
Kriminalkommissariat
Prävention/Opferschutz · 0271-70994800
KPO.Siegen-Wittgenstein@polizei.nrw.de
www.polizei.nrw.de/siegen-wittgenstein
Frauenhaus
Postfach 100 640, 57006 Siegen
0271-20 46 3 · frauenhaus@frauenhelfenfrauen-siegen.de
www.frauenhelfenfrauen-siegen.de
Notruf für vergewaltigte Frauen
0271-23 75 92
Frauenberatungsstelle
Freudenberger Str. 28, 57072 Siegen
0271-21 88 7 · frauenberatung@frauenhelfenfrauen-siegen.de
www.frauenhelfenfrauen-siegen.de
IFPAKE e.V. - Beratungsstelle für Mädchen in Not
Moltkestraße 11, 57223 Kreuztal · 02732-41 33
Sprechstunde Siegen: Sandstr. 12, 57072 Siegen
0271-54128 · www.maedchen-in-not.de
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Beratungsstellen für Migrantinnen
Caritasverband Siegen-Wittgenstein e.V.
Fachdienst für Integration und Migration
02 71-23 60 2-18 · www.caritas-siegen.de
Diakonisches Werk im Kirchenkreis Siegen e.V
Migrationserstberatung
Friedrichstr. 27, 57072 Siegen
02 71-50 03-10 7 · www.diakonie-siegen.de
Verein für soziale Arbeit und Kultur Südwestfalen e.V.
Beratungsstelle für Migranten, Flüchtlinge und Aussiedler
Hinterstr. 52, 57072 Siegen · 02 71-21 90 0 · www.vaks.info
DRK Kinderklinik – Ärztliche Beratungsstelle gegen
Vernachlässigung und Misshandlung an Kindern und Jugendlichen
und Traumaambulanz
Wellersbergstraße 60, 57072 Siegen
Ärztliche Beratungsstelle: 0271/2345-240
Traumaambulanz: 0271/ 2345-412 · www.drk-kinderklinik.de
Amtsgericht Siegen
Berliner Str. 22, 57072 Siegen
02 71-33 73-0 · www.ag-siegen.nrw.de
Ambulanter Sozialer Dienst der Justiz NRW beim Landgericht
Koblenzer Str. 7, 57072 Siegen
02 71-31 76 7-0 · www.bewaehrungshilfe-siegen.de
Traumaambulanz Kreisklinikum
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
0271-705-1909 · www.kreisklinikum-siegen.de
Weisser Ring e.V. – Hilfen für Opfer von Straftaten
Außenstelle Siegen-Wittgenstein
wagner.regina50@web.de
0151-55164768 · www.weisser-ring.de
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Stadtverwaltung Siegen
Rathaus Siegen, Markt 2, 57072 Siegen
Rathaus Weidenau, Weidenauer Str. 211-215, 57076 Siegen
02 71-4 04-0 (Zentrale)
Allgemeiner Sozialer Dienst: 02 71-404-23 33
Fachstelle für Wohnungsnotfälle: 02 71-4 04-22 10 oder 22 12
Ausländerbehörde
abh@siegen.de · www.siegen.de
Kreisverwaltung Siegen-Wittgenstein
Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen, 0271-3330 (Zentrale)
Regionaler Sozialdienst:
Regionalstelle Mitte
zuständig für Netphen, Freudenberg
Bismarckstraße 45 · 57076 Siegen-Weidenau
0271 333-2750
Regionalstelle Nord
zuständig für Hilchenbach, Kreuztal
Bahnhofstraße 11 · 57223 Kreuztal
0271 333-2780
Regionalstelle Süd
zuständig für Burbach, Neunkirchen, Wilnsdorf
Hagener Straße 20 · 57234 Wilnsdorf
0271 333-2770
Regionalstelle Wittgenstein
zuständig für Bad Berleburg, Bad Laasphe, Erndtebrück
Am Breitenbach 1 · 57319 Bad Berleburg
02751 9263-150
Sozialpsychiatrischer Dienst
zuständig für alle Städte und Gemeinden des Kreises
Siegen-Wittgenstein einschl. der Stadt Siegen · 0271 3332800
(Zentrale des Fachservice Gesundheit und Verbraucherschutz)
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Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung
Kohlbettstraße 17, 57072 Siegen
0271-333-2704
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche
Bismarckstraße 45 · 57076 Siegen · 0271 333-2740
Außenstelle: Am Breitenbach 1, 57319 Bad Berleburg
02751-9263215
Ausländerangelegenheiten, Asylangelegenheiten
Martin Schreier, 0271-333-2150 · m.schreier@siegen-wittgenstein.de
www.siegen-wittgenstein.de
Handeln statt Misshandeln (HsM)
Initiative gegen Gewalt im Alter e.V. Siegen
0271-6609787 · www.hsm-siegen.de
Donum vitae e.V.
Staatlich anerkannte Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle
Friedrichstraße 13-15 * 57072 Siegen
0 271-40 57 261
Außenstelle in Bad Berleburg:
An der Gontardslust 6 * 57319 Bad Berleburg
siegen@donumvitae.org · www.donumvitae-siegen.de
Gleichstellungsbeauftragte in Siegen-Wittgenstein
Bad Berleburg 0 27 51-923-272
Bad Laasphe 0 27 52-90913 3
Burbach 0 27 36-4546
Freudenberg 027 34-43118
Hilchenbach 02733-288117
Kreuztal 0 27 32-51310
Netphen 02738-6 03238
Neunkirchen 0 27 35- 7 67-60 5
Wilnsdorf 0 2739-8 02-177
Siegen 0271-4 043457
Kreis Siegen-Wittgenstein 0271-33322 12
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Alternative Lebensräume gGmbH (ALF)
www.alternative-lebensraeume.de
Brücke Siegen e.V.
Konfliktschlichtungsstelle TOA-Siegen
Friedrichstr. 27, 57072 Siegen · 0 27 1-55 11 1 · www.bruecke-siegen.de
Sozialdienst katholischer Frauen e.V.
Häutebachweg 5, 57072 Siegen
0 27 1-2 32 52-0 · www.skf-siegen.de
Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Eltern
der Ev. Jugendhilfe
Friedenshort
Friedrichstr. 47, 57072 Siegen
02 71-5 60 11 · www.friedenshort.de
Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle des Evangelischen
Kirchenkreises Siegen
Burgstr. 22, 57072 Siegen
02 71-25 02 8-0 · www.efl-siegen.de
Katholische Ehe-, Familien- und Lebensberatung Siegen
Untere Metzgerstraße 17, 57072 Siegen
02 71-57617 · www.paderborn.efl-beratung.de
Deutscher Kinderschutzbund e.V., Kreisverband Siegen-Wittgenstein
Koblenzer Str. 109, 57072 Siegen
02 71 / 33 00 5-06
www.kinderschutzbund-siegen.de
Kinder-und Jugendtelefon
08 00 / 11 10 33 3
www.kinderundjugendtelefon.de
Beratungsstelle TAMAR
Prostituierten-und Ausstiegsberatung in Südwestfalen
02921-371244 · www.tamar-hilfe.de
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