
Przemoc domowa nie 
jest sprawq prywatnq! 

Jesli doswiadczasz przemocy w rodzinic lub jests 
naraiony na przemoc, otrzymasz od nas 
kompleksowej porady i wsparcia. 

Pomoiemy Ci prowadzic samodzielnc zycie bez 
obaw przed przemocCl. 
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Tutaj nas znajdziesz 

Sozioldienst katholischer Frauen e. \I. Krejeld 

Poradnia "Przemoc Oomowa" 

Osoba kontaktowa: Pani Anne Kloßen 


Blumenstraße 17-19 

47798 Krefeld 
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Poradnia 

"Przemoc Domowa" 


Wejscie w iycie ustawy 0 ochronie 
przed przemocq oraz ustawy 0 

karalnosci uporczywego 
przes ladowania, osoby dotkni~te 
przemocCl Sq lepiej chronione. 

Ofia ry dotkni~te przemocq mogq 
przyktadowo pozostac w swoim 
mieszkaniu, jeiel i policja 
wypowiedziata wobec sprawcy lub 
sprawczyni l O-eio dniowy zakaz 
powrotu do miejsca zamieszkania. 

Nasza poradnia zapewni Ci wsparcie 
psychospoteczne oraz informacj~ 0 

moi liwoSciach czerpania dalszej 
pomocy, jak r6wn iei posrednictwo 
ofiar w innych miejscach 
zapewniajqcych pomocy. 

Doradzamy: 

- w kwestiach prawnych i finansowych (prawo 


ochrony przed przemocq) oraz udzielamy informacji 

dotyczqcych srodk6w ochrony osobistej, 


- towarzyszymy w kontaktach z wtadzami, sqdami, 

prawnikami jak r6wniei z innymi poradniami, 


- organizujemy indywidualne oferty pomocy, 

- pomoiemy Ci uwolnic si~ ze zwiqzku, w kt6rym 

dominuje przemoc, 


- doradzamy i informujemy ofiary stalkingu. 

Moiesz zasi~gnqc porady, jesli jestes zinnego kraju lub jestes 
uchodicq. 

Zach~camy do zabrania zaufanej osoby, kt6ra pomoie Ci nasze 
rozmowy przettumaczyc na j~zyk polski. 

Nasza poradnia jest anonimowa, 
wolna od wszelkich opfat I 
podlega ObOWiqZkOWi 
zachowania tajemnicy. 

Nasza porada jest niezaleina od wieku, 
pfei, narodowosci i przynaleinosci 
religijnej. 

Poradnictwo moie odbywac si~ 
telefonicznie, osobiscie lub w ramach 
wizyty domowej. 

Terminy spotkania moiesz ustalic przez 
telefon 
i zazwyczaj Sq one udzielane w kr6tkim 
terminie. 

Osoby poszukujqce porady nie ponoszq 
iadnych koszt6w. 


