
Dhuna ndaj grave dhe fëmijëve zhvillohet mbi të gjitha 
në familje dhe partneritet. Dhuna përgjithësisht ndalohet 
me ligj dhe ajo paraqet një vepër penale!

Format më të zakonshme këtu janë:
• kërcënimi                              
• rrahja
• dhunimi
• abuzimi seksual
• kontrollimi i ndarjes së parave

Shkaqet mund të jenë:
• mungesa e aftësisë për të zgjidhur konfliktet
•	 xhelozia dhe prirja për posesivitetin e partneres
• alkooli

Numri i urgjencës së policisë: 110

Policia është e detyruar të regjistrojë dhe sqarojë 
ngjarjen kriminale.

Kjo do të thotë …

… për autorin e krimit:
• Largim nga banesa për rreth 10 ditë!
• Asnjë kontakt me palën e dhunuar!
• Nëse është e nevojshme, arrestim nga policia!

… për palën e dhunuar:
• Mbrojtje në rast sulmesh të ardhshme
• Mbështetje terapike dhe ligjore

Mos kini frikë të raportoni rreth ngjarjes!

Statusi juaj i qëndrimit nuk rrezikohet prej këtij 
denoncimi!!! 

Personi kontaktues pranë institucionit të  
shërbimit:

Kjo fletëpalosje është financuar nga Zyra e ndihmës 
për të dhunuarit, Göttingen

Dhuna
Në familje & partneritet

     Ku mund të gjej ndihmë?



Numri i urgjencës për gratë
Këtu mund të gjeni informacion dhe mbështetje

0551 44684

Ndihmë në vendin ku jetoni - 
qyteti dhe rrethi Göttingenqyteti dhe rrethi Göttingen

Jeni viktimë e një vepre penale dhe keni nevojë për 
ndihmë?

Në formën e bashkëbisedimeve personale, ne iu ofro-
jmë informacione shumë të dobishme.

Shërbimi jonë është falas. 

Ne këshillojmë gratë dhe burrat!

Rezervoni takimin në numrin e telefonit

0551 4031450

Për informacione shtesë, ju lutem vizitoni:
www.opferhilfe.niedersachsen.de

Ofertë shërbimi në mbarë vendin për gratë dhe pjes-
tarët e familjes së saj:

•  Përkthyes/e në 15 gjuhë të ndryshme
•  falas
•  anonim
•  çdo orë/24 orë
•  përmes telefonit ose online

Ndihmë për fëmijët dhe adoleshentët që kanë 
(bashkë) përjetuar dhunë seksuale ose familjare.

Shtëpia e gruas ofron këshillim psikosocial dhe stre-
him të përkohshëm për gratë e prekuara nga dhuna 
dhe fëmijët e tyre.

Adresa e shtëpisë së gruas mbetet e fshehtë, 
për arsye sigurie.

Ne jemi të disponueshëm për telefonata çdo ditë si 
edhe në fundjave ose në ditët e festave.

0551 5211800

www.Frauenhaus-goettingen.de

   Ku mund të gjej ndihmë?


