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У регіоні мoжна звернутись до
Університетської лікарнi у Гейдельберзі,
амбулаторія для жертв насилля
Тут особи, які постраждали від фізичного або
сексуального насильства, отримують безкоштовну
судово-медичну експертизу, щоб отримати докази
насильницьких злочинів. Немає обов‘язку звітувати.
Карета швидкої допомоги працює цілодобово. Також
можливе мобільне та амбулаторне забезпечення доказів
за домовленістю.
Можливі поради німецькою, англійською та (обмежено)
французькою мовами.
Voßstraße 2, Gebäude 4420, 69115 Heidelberg
Телефон: 0152 54648393

Контактні пункти по
всій Німеччині:
Гаряча лінія «Насильство над жінками»
Гаряча лінія «Насильство над жінками» є
загальнонаціональною консультативною службою
для жінок, які зазнали або зазнають насильства.
Скористатися консультаціями фахівців можа цілодобово.
Консультації проводяться 17-ма мовами, включаючи
українською, польську, російську та англійську,
спрошченою мовою та мовою жестів.
Консультації анонімні та безкоштовні, також для родичів,
друзів та спеціалістів.
Телефон: 08000 116016
www.hilfetelefon.de

Гаряча лінія щодо сексуального насильства
Пропозиція розрахована на людей, які підозрюють, що
дитина постраждала від сексуального насильства. Лінія
довіри анонімна та безкоштовна.
Телефон: 0800 2255530
www.anrufen-hilft.de

Гаряча лінія для вагітних, які
потребують допомоги

У надзвичайних випадках можна
звернутися до поліції за номером 110.
Інформація з міста Карлсруе про правила
в’їзду та проживання, розміщення та
підтримку на місці доступна німецькою
та українською мовами за
Телефон: 0721 133-3333
www.karlsruhe.de/ukrainehilfe

Консультація та допомога з усіма питаннями, страхами
чи сумнівами щодо вагітності та пологів. Гаряча лінія
доступна цілодобово та безкоштовно. При необхідності
фахівці надають консультації 18 мовами, зокрема
польською, російською, англійською та французькою. При
бажанні анонімно та з повною конфіденційністю.
Телефон: 0800 4040020
www.schwanger-und-viele-fragen.de

Пошук жіночих притулків по всій Німеччині
На веб-сайті щодня поновлюється інформація щодо
наявності місць у жіночих притулках по всій країні.
Жінки та oсоби або установи, які їм допомагають,
можуть шукати місця в жіночому притулку напряму, не
звертаючись до сторонніх осіб. Веб-сайт також пропонує
можливість пошуку спеціально за такими критеріями, як
доступність для людей з обмеженнями або в залежності
від кількісті дітей. Сайт перекладений англійською мовою
і простою мовою.
www.frauenhaus-suche.de
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Захист і допомога у
разі насильства
для жінок та дівчат,
які були вимушені
покинути Україну

Якщо Ви зазнавали насильства у своїй рідній країні, під час
втечі, або в Німеччині, зверніться за допомогою!
Насильство над жінками є порушенням прав людини. Це є
кримінальним злочином, який переслідується в Німеччині!
Кожна жінка має право на фізичну та психічну недоторканність,
свободу та безпеку.
Тут ви знайдете допомогу та пропозиції захисту у разі фізичного
та сексуального насильства:

У місті Карлсруе
Інспекція по захисту прав жінок у Карслуе
Психологічне та психосоціальне консультування та
підтримка для жінок, які зазнали психологічного,
фізичного та/або сексуального насильства, або
перебувають під загрозою.
Консультації німецькою, англійською та турецькою
мовами.
Kriegsstraße 148, 76133 Karlsruhe
Телефон: 0721 849047
E-Mail: info@frauenberatungsstelle-karlsruhe.de
www.frauenhaus.de

Інспекція по захисту прав жінок від соціальної
служби католицьких жінок (SkF) у Карлсруе
Консультування жінок у разі фізичного та психологічного
насильства та переслідування.
Консультації німецькою, англійською, французькою,
іспанською, турецькою, чеською та словацькою мовами.
За потреби також можна українською, або російською
мовами.
Akademiestraße 15, 76133 Karlsruhe
Телефон: 0721 91375-0 oder -18
E-Mail: frauen@skf-karlsruhe.de
www.skf-karlsruhe.de

Жіночий притулок у Карлсруе

Консультаційний центр Wildwasser Karlsruhe

Жіночий притулок надає жінкам та їхнім дітям, які
перебувають під загрозою домашнього насильства
та постраждалих від домашнього насильства, місце
притулку та захисту від подальшого насильства.

Консультація для дівчат та жінок різного віку з міста
Карлсруе у разі сексуального насильства.
Консультації для постраждалих різного віку та статі, їхніх
опікунів та спеціалістів із району Карлсруе у випадку
сексуального насильства.

Телефон: 0721 567824
E-Mail: karlsruhe@frauenhaus.de
www.frauenhaus.de

Жіночий притулок для соціального
служіння католицьких жінок у Карлсруе
Жіночий притулок пропонує жінкам та їхнім дітям захист,
прихисток та підтримку, якщо вони постраждали або їм
загрожує домашнє насильство.
Телефон: 0721 824466
E-Mail: frauenhaus@skf-karlsruhe.de
www.skf-karlsruhe.de

Служба з питань соціального забезпечення та
молоді міста Карлсруе,
Консультаційний центр AllerleiRauh
Консультування дітей, підлітків та молоді (до 27 років) з
міста Карлсруе у випадках сексуального насильства.
За запитом можлива консультація німецькою,
англійською, українською, або російською мовами.
Otto-Sachs-Straße 6, 76133 Karlsruhe
Телефон: 0721 133-5381
E-Mail: allerleirauh@sjb.karlsruhe.de
www.karlsruhe.de/allerleirauh

Можлива консультація німецькою та, за запитом,
англійською.
Kaiserstraße 235 (3й та 4й поверхи) 76133 Karlsruhe
Телефон: 0721 859173
E-Mail: info@wildwasser-karlsruhe.de
www.wildwasser-karlsruhe.de

Проект «Справедливість»
Консультаційний центр для постраждалих від торгівлі
людьми. Консультація для жінок, у яких вилучили
паспорт чи інші документи, які були примушені займатися
проституцією чи іншою сексуальною діяльністю тa яким
погрожували чи шантажували.
Консультація німецькою та англійською мовами.
Adlerstraße 9, 76133 Karlsruhe
Телефон: 0721 96493437
Мобільний: 01575 3234114
(також Telegram і WhatsApp)
E-Mail: info@thejusticeproject.de
www.thejusticeproject.de

Служба з питань соціального
забезпечення та молоді міста Карлсруе,
Загальна соціальна служба
Загальна соціальна служба є контактним пунктом для всіх
мешканців міста Карлсруе з питань освіти, розлучення,
фінансових труднощів та інших надзвичайних і кризових
ситуацій. Зокрема, служба має юридичні повноваження
забезпечити захист дітей та молоді!
Консультації можливі багатьма мовами, зокрема
українською та російською.
Телефон: 0721 133-5301 oder 5311
E-Mail: sodi@sjb.karlsruhe.de
www.karlsruhe.de/sodi

Консультаційний центр з питань шлюбу,
сім‘ї та партнерства Karlsruhe e. V.
Психологічна консультація для українців і росіян, які
вже тривалий час перебувають у Німеччині і наразі
переживають високий рівень стресу внаслідок війни, а
також для людей, які були вимушені залишити Україну.
Консультації німецькою, російською, англійською,
францзькою, турецькою, іспанською мовами та мовою
жестів.
Nelkenstraße 17, 76135 Karlsruhe
Телефон: 0721 842288
E-Mail: info@eheberatung-karlsruhe.de
www.eheberatung-karlsruhe.de/startseite/home/startseite

