
 

Захист і безпека 
Якщо Ви потерпаєте від домашнього насильства, 

зателефонуйте на 110 - екстренний виклик поліції - Вам 

нададуть швидку допомогу і захист. Поліція має можливість 

видворити винуватця зі спільного помешкання. Винуватець 

повинен буде віддати ключі і залишити помешкання без 

права на повернення строком до 14 днів. 

Протягом цих 14 днів у Вас буде можливість спокійно 

обміркувати Ваші подальші дії. 

Використайте цей час для консультації 

 

Порада та допомога 
Ми підтримаємо, проінформуємо та надамо супровід 

незалежно від того, чи маєте Ви бажання розлучитися, чи 

хочете залишитися з Вашим партнером. 

Якщо Ви не володієте німецькою мовою, попросіть друзів чи 

знайомих зателефонувати нам. Ваші друзі чи знайомі можуть 

прийти з Вами на консультацію. 

Ми також маємо змогу запросити для Вас перекладача. 

 

 

Якщо Ваш дозвіл на проживання залежить від дозволу на 

проживання Вашого чоловіка, Ви можете отримати свій 

власний дозвіл, подавши відповідну заявку. У разі розлучення 

з Вашим чоловіком, спільні батьківські права стосовно дітей 

зберігаються. Ви не будете розлучені з Вашими дітьми. У 

окремих випадках Ви також можете подати до суду щодо 

надання Вам батьківських прав у повному обсязі. 

 

Притулок для жінок                                                           

Жінки мають можливість на власний розсуд вирішувати, чи 

потрібен їм захист притулку для жінок. В притулку жінки 

отримують можливість заспокоїтися, відпочити і розпочати 

планування подальших життєвих кроків. Тут Ви отримаєте 

регулярні консультації, а Ваші діти - підтримку і допомогу. 

Жіночий центр 
Жіночий центр є незалежним консультативним центром для 

жінок. Тут також надають допомогу постраждалим від 

домашнього насильства дітям. 

   

 

Що робити у випадку домашнього насильства? 

 

Ukrainisch 

Ми підтримаємо Вас, якщо Ви забажаєте подати позов до суду 

щодо передачі спільного з винуватцем помешкання в Ваше 

користування. Ви також можете подати заявку про надання 

Вам захисту. В такому разі винуватцю буде заборонено 

вступати з Вами в контакт, переслідувати Вас чи знаходитися 

поруч.  

 

Телефонна гаряча лінія для жінок 
Це загальнонаціональна гаряча лінія, що працює цілодобово 

365 днів на рік. Тут Ви отримаєте інформацію різними мовами 

щодо дій у разі домашнього насильства. 

 

                                                                                              

 

Домашнє насильство є кримінальним злочином і не вважається нормою! 

Порада і допомога в районі і місті Ройтлінґен 

ПОЛІЦІЯ - ЕКСТРЕННИЙ ВИКЛИК       110 

Район Ройтлінґену           07121-480-4216 (Ми розмовляємо Ураїнською!) 

Місто Ройтлінґен           07121-9486-0 

 


