Заштита при
семејно насилство

Право на
слободен живот
Сите жители во Греманија
ги имаат истите права.
Секоја жена го има правото
на, донесување одлуки
за својот живот, право
на збор и слобода, право
на работа и право на
самостојност.

Што е насилство?
Под поимот насилство во
Германија се подразбира,
дискриминација,
омаловажување,
навредување, тепање,
контрола, изолација,
сексуални напади,
заканување. Сето ова
е психичко, физичко и
сексуално насилство.
Доколку сте доживеале
насилство во вашето
семјство од страна на
вашиот сопруг или друг
член од семејството, тогаш
се работи за семејно
насилство.

Турингиска,
КоординирачкаМрежа, и Уастанова
за советувањеРефугио/ Туринген
во Кооперација со
„Здружението за
жени- Јена„.

Како можете да се
заштитите?
Најбитно е што вие не
сносувате никаква кривица
за тоа. Нема потреба да
се срамите или одбраните.
Превземете нешто против
тоа, живејте слободен
живот!
На кого можете да се
обратите кога ви е потребна
подршка и помош?

Здружение за жени
Здружението за жени му дава
целосна подршка и помош на
злоупотребените мајки и деца
кои станале жртва на семејно
насилство. Здружението за
жени е анонимно место, на
кое можите да се пријавите и
ќе добиете заштита за вас и
вашите деца, да се движите
слободно во и надвор од
куќата.

• „Здружението за жени„ /
„Установа за советување
на жени„ или „Женски
итен повик„
• Телефонски број за сите
Републики во Германија
08000 116 016
• Полиција 110
Вработените во здружението
за заштита на жени имаат
многу инромации и искуства,
кои ке ви бидат од голема
помош.

Преселбата е по желба,
за време на престојот ќе
бидите советувани од
страна на вработените, кои
ќе ви помогнат со тоа што
ќе ви одговорат на сите
ваши прашања, како да ги
планирате понатамошните
чекори во вашиот живот и
како да се соочите со целата
ситуација. Секако можете да
добиете и заштита за посета
на вашите термини.

Здружение за Жени во вашата близина:
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