Esquadra de Polícia de
Aurich/Wittmund

Polizeiinspektion Aurich/Wittmund  Fischteichweg 1-5  26603 Aurich

Parceiro de contacto regional de proteção a vítimas
– ANEXO À FICHA INFORMATIVA –


Enquanto vítima de um crime, tem direito a proteção e apoio e a tomar medidas em defesa dos
seus direitos. Desta forma, estão ao seu dispor diversos dispositivos de apoio à vítima. Através
do presente documento, gostaríamos de lhe facilitar o acesso às opções de apoio na nossa
região. Aceda através da internet ou entre em contacto através do telefone!

Instituição

Stiftung Opferhilfe
Centro de apoio à
vítima Aurich

Weisser Ring e.V.
Delegação
Aurich/Emden

Serviços
 Assistência e aconselhamento
psicossocial
 Mediação com outros serviços de
assistência e aconselhamento
 Acompanhamento a deslocações a
tribunal,
reuniões com organismos,
advogados,
e consultas médicas
 Apoio a nível de requerimentos

Lambertshof 9,
26603 Aurich
Tel.: +4941-131111
E-mail:
heike.harms@opferhilfe.niedersachsen.de

 Assistência e aconselhamento
individual
 Ajuda para a autossuficiência
 Apoio financeiro
 Mediação com outros serviços de
assistência e aconselhamento
 Acompanhamento a deslocações a
tribunal,
reuniões com organismos, advogados,
e consultas médicas

Wilfried Helmerichs
Diematsweg 20
26629 Großefehn
Tel. +4943-409737

 Apoio a nível de requerimentos

Weisser Ring e.V.
Delegação
Wittmund

Edifício de serviços
e
endereço de
entregas
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

Acessibilidade

 Assistência e aconselhamento
individual
 Ajuda para a autossuficiência
 Apoio financeiro
 Mediação com outros serviços
de assistência e
aconselhamento
 Acompanhamento a
deslocações a tribunal,
reuniões com organismos,
advogados,
e consultas médicas
 Apoio a nível de requerimentos

Telefone
(+5 41) 327-0
Fax
(+541) 327-10 50

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

Página de Internet:
www.opferhilfe.niedersachsen.de

E-mail:
weisser-ring.aurich@ewetel.net
Página de Internet:
www.weisser-ring.de

Manfred Riemann
Tel. + 4462/6881
E-mail:

manfred.riemann@outlook.com
Página de Internet:

www.weisser-ring.de

Transferências para a diretoria de polícia de
Osnabrück
N.º de conta 106036403
(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H

Esquadra de Polícia de
Aurich/Wittmund
Organismo responsável
pela prestação de apoio à
vítima

 Aconselhamento e encaminhamento
para dispositivos de apoio à vítima

Sabine Kahmann
Tel.: +4941-606-108
E-mail:
sabine.kahmann@polizei.niedersachsen.de
Página de Internet:
www.pd-os.polizei-nds.de/startseite/

Beratungs- und
Interventionsstelle
(Delegação para
aconselhamento e
intervenção)
em caso de
violência doméstica
(BISS)

 Informação sobre a
lei alemã relativa à proteção contra a
violência
 Acompanhamento e assistência em
reuniões com advogados e
deslocações a tribunal
 Aconselhamento em
Aurich, Norden, Wittmund e Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: +4941-973222
Fax: +4941-974515

Frauen-beratungsstelle
 bei Gewalt (Plataforma
de aconselhamento a
mulheres vítimas)

 Plataforma itinerante de
aconselhamento psicossocial e apoio a
mulheres vítimas
de violência doméstica
 Aconselhamento em
Aurich, Norden e Wiesmoor

Lüchtenburger Weg 6
26603 Aurich
Tel.: +4941-964385
Fax: +4941-974515

Oferece proteção
Alojamento temporário
Aconselhamento psicossocial
Acompanhamento a visita a
organismos e
instituições
 Apoio à conceção de uma
perspetiva de vida
isenta de violência
 Aconselhamento de seguimento

Postfach 1368
26583 Aurich
Tel.: +4941-62847
Fax: +4941-964386

Frauen- und
Kinderschutzhaus
Aurich
(Casa de acolhimento
para proteção de
mulheres e crianças)

Vertrauensstelle gegen
Gewalt
für Kinder,
Jugendliche
und Eltern (Serviço de
aconselhamento em
caso de violência
contra crianças, jovens
e pais)






 Aconselhamento gratuito
 Apoio individual
 Indicação de aconselhamento
especializado

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

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

E-mail: drkfrauenhaus.aurich@t-online,de

Georgswall 9 (Eingang Carolinengang)
26603 Aurich
Tel.: +4941/651-12
Um organismo da AWO Kinder Jugend & Familie
Weser-Ems
Página da Internet:
www.awo-ol.de

