Полицейска инспекция Аурих/Витмунд  Фиштайхвег № 1-5 (Fischteichweg)  26603 Аурих

Полицейска инспекция
Аурих/Витмунд

Регионални лица за контакти за защита на жертвите
– Притурка към листовка с указания –


Като жертва на наказателно деяние можете да получите защита и помощ и
активно да се застъпите за Вашите права. Можете да получите подкрепа от
различни организации за помощ на жертвите. Ние бихме искали да улесним
достъпа Ви с това до възможностите за помощ и подкрепа. Влезте в интернет
или просто позвънете по телефона!

Институции
Фондация
Опферхилфе
Офис за помощ на
жертвите гр. Аурих

Вайсер Ринг в.Д.
(Weisser Ring e.V.)
Отдел Аурих/Емден

Вайсер Ринг в.Д.
(Weisser Ring e.V.)
Отдел
Витмунд

Dienstgebäude u.
Paketanschrift
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

Задачи
 психосоциални помощ и
консултации
 контакт с други помощни и
консултационни организации
 придружаване при съдебни
дела, срещи в институции,
при адвокати и лекари
 подпомагане при подаване на
заявления
 индивидуална помощ и
консултации
 помощ за самопомощ
 финансова подкрепа
 контакт с други помощни и
консултационни организации
 придружаване при съдебни
дела, срещи в институции,
при адвокати и лекари
 подпомагане при подаване на
заявления
 индивидуална помощ и
консултации
 помощ за самопомощ
 финансова подкрепа
 контакт с други помощни и
консултационни организации
 придружаване при съдебни
дела, срещи в институции,
при адвокати и лекари
 подпомагане при подаване на
заявления

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

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

контакт
ул. Ламбертсхоф № 9, (Lambertshof)
26603 гр. Аурих
Тел.: 04941 – 131111
Имейл:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de

Интернет страница:
www.opferhilfe.niedersachsen.de
г-н Вилфрид Хелмерихс
ул. Диматсвег № 20 (Diematsweg)
26629 Гросефен
Тел.: 04943 – 409737
Имейл:
weisser-ring.aurich@ewetel.net
Интернет страница:
www.weisser-ring.de

г-н Манфред Риман
Тел.: 04462/ 6881
Имейл:
manfred.riemann@outlook.com
Интернет страница:
www.weisser-ring.de

Überweisungen an die Polizeidirektion Osnabrück
Konto-Nr. 106036403
(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

Полицейска
инспекция
Аурих/ Витмунд
Упълномощено
лице за помощ на
жертви

Консултационен и
интервенционен
център при
домашно насилие

Консултационен
център за жени
при насилие

Къща за зашита на
жени и деца
Аурих

Център –Доверие
срещу насилие за
деца, младежи и
родители

 консултации и
посредничество към
организации за защита на
жертвите

г-жа Забине Каман
Тел.: 04941 – 606 - 108
Имейл:
sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de

Интернет страница:
www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/

 информация относно Закона
за защита от насилие
 придружаване и подпомагане
при срещи с адвокати и
 възможности за консултации
в гр. Аурих, гр. Норден, гр.
Витмунд и гр. Висмор

ул. Люхтенбургер Вег № 6
(Lüchtenburger Weg)
26603 гр. Аурих

амбулантни и психосоциални
консултации и подпомагане
на жени, засегнати от
домашно насилие
 възможности за консултации
в гр. Аурих, гр. Норден и гр.
Висмор

ул. Люхтенбургер Вег № 6
(Lüchtenburger Weg)
26603 гр. Аурих



предлагат защита
 възможност за временно
настаняване
 психосоциални консултации
 придружаване до служби и
институции
 подпомагане при
изграждането на житейска
перспектива без насилие
 следващи консултации


 безплатни консултации
 индивидуално подпомагане
 специализирани консултации

Тел.:04941 – 973222
Факс: 04941 – 974515
Имейл:
biss.aurich-wittmund@t-online.de

Тел.:04941 – 964385
Факс: 04941 – 974515
Имейл:
drkfrauenberatung.aurich@t-online.de
ПК 1368
26583 гр. Аурих
Тел.: 04941 – 62847
Факс: 04941 – 964386
Имейл:
drkfrauenhaus.aurich@t-online.de

ул. Георгсвал № 9 (Georgswall) ( вход
откъм Каролиненганг)
26603 гр. Аурих
Тел.: 04941/ 651 – 12
Заведение на АВО Деца Младежи
Семейства Везер Емс
Интернет-страница: www.awo-ol.de

и

