Polizeiinspektion Aurich/Wittmund  Fischteichweg 1-5  26603 Aurich

Inspektoriati i Policisë Aurich/Wittmund

Kontakte krahinore në mbrojtje të viktimave
– SHTOJCË E FLETËS INFORMATIVE –
Si viktimë e një vepre penale Ju mund të përfitoni
mbrojtje dhe ndihmë dhe të mbroni në mënyrë

aktive të drejtat tuaja. Për këtë Ju mund të merrni mbështetje nga institucione të ndryshme në
mbrojtje të viktimave. Me këtë rast ne dëshirojmë të lehtësojmë afrimin tek mundësitë e ndihmës
dhe mbështetjes në krahinën tonë. Klikoni përmes internetit – ose thjeshtë merrni në telefon!

Institucioni
Fondacioni ndihmë
viktimave
Qendra në ndihmë të
viktimave Aurich

Weisser Ring e.V.
Dega
Aurich/ Emden

Weisser Ring e.V.
Dega
Wittmund

Ndërtesa e
shërbimit dhe
adresa për pakot
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

Detyrat

Mundësia e kontaktit

 Përkujdesje psikosociale dhe
këshillim
 Ndërmjetësim për oferta të
mëtejshme për ndihmë dhe
këshillim
 Shoqërim në takimet në gjyq,
tek autoritetet zyrtare, avokatët
dhe mjekët
 Mbështetje në aplikime
 Përkujdesje dhe këshillim individual
 Ndihmesë në ndihmë të vetvetes
 Mbështetje financiare
 Ndërmjetësim për oferta të
mëtejshme për ndihmë dhe
këshillim
 Shoqërim në takimet në gjyq,
tek autoritetet zyrtare, avokatët
dhe mjekët
 Mbështetje në aplikime

Lambertshof 9,
26603 Aurich
Tel.: 04941-131111
E-Mail:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de






Manfred Riemann
Tel. 04462/6881

Përkujdesje dhe këshillim individual
Ndihmesë në ndihmë të vetvetes
Mbështetje financiare
Ndërmjetësim për oferta të mëtjeshme për ndihmë dhe këshillim
 Shoqërim në takimet në gjyq, tek
autoritetet zyrtare, avokatët dhe
mjekët
 Mbështetje në aplikime

Telefon
(05 41) 327-0
Telefax
(0541) 327-10 50

E-Mail
poststelle@pd-os.polizei.niedersachsen.de

Homepage:

www.opferhilfe.niedersachsen.de
Wilfried Helmerichs
Diematsweg 20
26629 Großefehn
Tel. 04943-409737
E-Mail:

weisser-ring.aurich@ewetel.net
Homepage: www.weisser-ring.de

E-Mail:

manfred.riemann@outlook.com
Homepage: www.weisser-ring.de

Pagesat Inspektoriatit të Policisë Osnabrück
Konto-Nr. 106036403
(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

Inspektoriati i Policisë
Aurich/Wittmund
E ngarkuara me
detyrën në ndihmë të
vikitimave

Qendra këshillimi
dhe e ndërhyrjes
në rast dhune në
familje
( BISS )

Qëndra këshilluese
e grave në rast
dhune

 Këshillim dhe ndërmjetësim tek
institucionet në mbështetje të
viktimave

Sabine Kahmann
Tel.: 04941-606-108
E-Mail:
sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de

Homepage:

www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/

 Informacion lidhur me ligjin në
mbrojtje nga dhuna
 Shoqërim dhe mbështetje në
takime me avokatët dhe në
gjykatë
 Mundësi këshillimi në Aurich,
Norden , Wittmund dhe
Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: 04941-973222
Fax: 04941-974515

 Këshillim dhe mbështetje psikosociale tek gratë, të cilat janë
të prekura nga dhuna në familje
 Mundësitë për këshillim në
Aurich, Norden dhe Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: 04941-964385
Fax: 04941-974515

E-Mail: biss.aurich-wittmund@t-online.de

E-Mail: drkfrauenberatung.aurich@t-online.de

Shtëpia në mbrojtje
të grave dhe
shtëpia në mbrojtje
të fëmijëve
Aurich

Qendra e besueshme kundër
dhunës për
fëmijë, të rinj dhe
prindër

 ofrojnë mbrojtje
 mundësi të përkohshme për
strehim
 këshillim psikosocial
 shoqërim tek autoritetet zyrtare
dhe institucionet
 mbështetje në organizim të
perspektivës së jetës të çliruar
nga dhuna
 këshillim të mëtejshëm

 këshillim falas
 mbështetje individuale
 oferta të këshillimeve profesionale

Postfach 1368
26583 Aurich
Tel.: 04941-62847
Fax: 04941-964386
E-Mail: drkfrauenhaus.aurich@t-online,de

Georgswall 9 ( Eingang Carolinengang)
26603 Aurich
Tel.: 04941/651-12
Një institucion i AWO-s për fëmijë të rinj &
familje Weser-Ems
Homepage: www.awo-ol.de

