Inspecţia de poliţie Aurich/Wittmund
Inspecţia de poliţie Aurich/Wittmund  Fischteichweg 1-5  26603 Aurich

Partener regional de adresare în ocrotirea victimelor
– ANEXĂ LA INFORMARE –


Ca victimă a unei fapte penale puteţi beneficia de ajutor şi protecţie şi puteţi interveni în mod activ pentru drepturile dumneavoastră. În acest sens puteţi obţine asistenţă din partea diferitelor organizaţii de ocorotire a victimelor. Dorim să vă uşurăm prin aceasta accesul la posibilităţi de
ajutorare şi asistenţă din regiunea noastră. Accesaţi prin internet sau sunaţi-ne pur şi simplu!

Instituţii
Fundaţia Opfernhilfe

Biroul de asistenţă
a victimelor Aurich

Sarcini
 Consiliere şi îngrijire psihosocială
 Mijlocire de oferte de ajutorare
şi consiliere ulterioare
 Însoţire la termene juridice, ,la
instituţii publice, la avocaţi şi
medici
 Asistenţă la depunere de ce-

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

www.opferhilfe.niedersachsen.de

reri

Weisser Ring e.V.
Filiala Aurich/ Emden

Weisser Ring e.V.
Filiala Wittmund

Clădire de servicu
şi adresă pentru
pachete
Heger-Tor-Wall 18
49078 Osnabrück

 Consiliere şi îngrijire individuală
 Ajutor pentru auto-ajutorare
 Asistenţă financiară
 Mijlocire de oferte de ajutorare
şi consiliere
 Însoţire la termene juridice, la
instituţii publice, la avocaţi şi
medici
 Asistenţă la depunere de cereri

Wilfried Helmerichs
Diematsweg 20
26629 Großefehn
Tel. 04943-409737

 Consiliere şi îngrijire individuală
 Ajutor pentru auto-ajutorare
 Asistenţă financiară
 Mijlocire de oferte de ajutorare
şi consiliere
 Însoţire la termene juridice, la
instituţii publice, la avocaţi şi
medici
 Asistenţă la depunere de cereri

Manfred Riemann
Tel. 04462/6881

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

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

E-Mail:

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

E-Mail:

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

Transferări la direcția de poliție Osnabrück
cont-nr. 106036403
(IBAN: DE71 2505 0000 0106 0364 03)
Norddeutsche Landesbank (BLZ 250 500 00)
SWIFT-BIC: NOLA DE 2H


Inspecţia de poliţie
Aurich/Wittmund
Responsabil pentru
ocrotirea victimelor

Consiliere şi mijlocire spre
instituţii de ocrotire a victimelor

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

Homepage:

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

Centru de intervenţe şi consiliere
în cazuri de violenţă caznică
( BISS )

Centru de consiliere pentru femei în
caz de violenţă

Case de ocrotire
pentru femei şi copii Aurich

Centru autorizat
pentru copiii, tineret şi părinţi
împotriva violenţei

 Informaţii referitoare la legea de
protecţie împotriva violenţei
 Însoţire şi asistenţă la termene
la avocaţi şi termene
judecătoreşti
 Posibilităţi de consiliere în
Aurich, Norden , Wittmund şi
Wiesmoor

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

 Consiliere şi îngrijire psihosocială ambulantă pentru femei
victim de violenţă caznică
 Posibilităţi de consiliere în
Aurich, Norden , Wittmund şi
Wiesmoor

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

 Oferă protecţie
 Posibiltăţi de locuinţă temporare
 Consiliere psiho-socială
 Însoţire la instituţii şi oficii
 Asistenţă în crearea unei perspective de viaţă fără violenţă
 Consiliere următoare

Postfach 1368
26583 Aurich
Tel.: 04941-62847
Fax: 04941-964386

 Consiliere gratuită
 Asistenţă individuală
 Oferte de consiliere specializată

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.: 04941/651-12
Eine Einrichtung der AWO Kinder Jugend &
Familie Weser-Ems
Homepage:
www.awo-ol.de

