
Aveţi dreptul  
la o viaţă fără violenţă

Consiliere pentru părinţi pe teme de separare / divorţ 
şi consiliere în relaţii sociale (drept de vizitare etc.)

Landratsamt:  
Lerchenstraße 40, 74072 Heilbronn
Tel.: 07131 / 994-4 95, Fax: 07131 / 994-69 95
E-Mail: jugendamt@landratsamt-heilbronn.de

Landratsamt  |  Jugendamt - Allgemeiner 
Sozialer Dienst - Fachdienst Trennung /
Scheidung 
(Oficiu al circumscripţiei administrative  |  Oficiu 
pentru protecţia copii şi tineret - Servicii sociale de 
interes general - Domeniul servicii separare / divorţ)

Institutul pentru prevenirea violenţei şi intervenţie

Centrul de consiliere:  
Wilhelmstraße 27, 74072 Heilbronn
Tel: 07131 / 642 72 32, Fax: 07131 / 642 72 32
Mobil: 0179 / 488 30 83
E-Mail: info@jeder-mann.org
Instituţie răspunzătoare: JederMann e.V.

JederMann Heilbronn

Coordonare:  
Centrul de conducere  
pentru tratarea egală  
a femeii

im Stadt- und Landkreis Heilbronn

Beratungsstelle für Frauen  |   
Frauen- und Kinderschutzhaus
(Serviciul de consiliere pentru femei  |   
Adăpost pentru femei şi copii)

Pentru femei maltratate oricînd accesibil (în situaţii 
de urgenţă şi noaptea şi la sfîrşit de săptămînă)

Serviciul de consiliere:  
Steinstraße 8, 74072 Heilbronn 
Adăpost pentru femei şi copii: anonim 
Tel.: 07131 / 8 14 97, Fax: 07131 / 99 38 24
E-Mail: beratung-fuer-frauen@diakonie-heilbronn.de
Instituţie răspunzătoare: Kreisdiakonieverband Heilbronn

Frauen helfen Frauen  |  Frauenhaus 
(Femei ajută femei  |  Refugiu pentru femei)

Ajutor pentru femei maltratate fizic şi psihic

Serviciul de consiliere:  
Gartenstraße 64, 74072 Heilbronn 
Refugiu pentru femei: anonim 
Tel.: 07131 / 50 78 53, Fax: 07131 / 57 46 46
E-Mail: frauenhaus@versanet.de 
www.frauenhaus-heilbronn.de
Instituţie răspunzătoare: Frauen helfen Frauen 
Heilbronn e.V.

Notruf (Apel de urgenţă)
Pro Familia

Consiliere individuală în cazurile de violenţă în 
familie şi violenţ sexuală, consiliere pentru perechi 
cu experienţă de violenţă

Serviciul de consiliere:  
Moltkestraße 56, 74076 Heilbronn 
Tel.: 07131 / 8 91 77 + 07131 / 93 00 90,  
Fax: 07131 / 5 94 48 96
E-Mail: heilbronn@profamilia.de 
www.notruf-beratungsstelle-heilbronn.de
Instituţia răspunzătoare: Pro Familia Ortsverband 
Heilbronn e.V.

Amt für Familie, Jugend und Senioren  | 
Jugend- und Familienhilfe
(Oficiul pentru familie, tineret şi persoane în vîrstă  |   
Ajutor pentru tineret şi familie)

Consiliere pentru părinţi pe teme de separare / divorţ 
şi consiliere în relaţii sociale

Amt für Familie, Jugend und Senioren: 
Wollhausstraße 20, 74072 Heilbronn
Tel.: 07131 / 56-28 43, Fax: 07131 / 56-35 09
E-Mail: soziales+jugend@stadt-heilbronn.de
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Mai multă protecţie împotriva violenţei în 
familie

Cum funcţionează aceasta?

Primul ajutor vă acordă poliţia (Tel:110), care  
intervine în situaţia de violenţă,scoate agresorul 
din locuinţă şi pronunţă dispoziţia de evacuare.

Se aplică:  
agresorul pleacă, victima rămîne.

Legea privind protecţia împotriva violenţei

Legea acordă protecţie suplimentară împotiva 
violenţei şi urmăririlor.

Instanţa pentru cauze de familie emite la cerere  
o ordonanţă provizorie de:

 • Interdicţie de acces pentru apartament
 • Interdicţie de proximitate(de apropiere) pe  
  o distanţă stabilită pînă la apatament, locul  
  de muncă, domiciliul copiilor etc.
 • Interdicţie de contact (personal, telefonic)

Ca să intre în vigoare interdicţiile relevante, se 
depun cereri prin avocată / avocat sau prin biroul 
de consiliere juridică la tribunalul judeţean.  
Dacă aveţi probleme financiare, puteţi depune 
cerere pentru a beneficia de asistenţă (ajutor) 
judiciară. 

Ce este dispoziţia de evacuare?

Dacă un membru al comuniunii ameninţă sau 
maltratează alte persoane, poate fi expulzat de 
către poliţie din apartament şi nu mai are voie să 
intre în acesta pentu o perioadă limitată stabilită.

Cum poate fi împiedicată revenirea agresorului 
în apartament?

Agresorul trebuie să predea poliţiei, cheile 
apartamentului. Dacă este necesar, dispoziţia de 
evacuare va fi extinsă pe mediul înconjurător de 
viaţă a persoanei ameninţate, de exemplu la locul  
de muncă, şcoală sau grădiniţă.

Dacă agresorul nu respectă dispoziţia de 
evacuare ...

... trebuie imediat înştiinţată poliţia sau serviciul de 
ordine publică.Aceştia vor lua măsuri suplimentare 
pentru protejarea victimei.

Vă rugăm informaţi imediat poliţia!

Înainte, după sau în locul disoziţiei de evacuare 
trebuie clarificată situaţia personală pentru  
perspective noi.

Aceasta înseamnă concret?

Centrele de consultanţă împotriva violenţei sînt 
puncte de contact pentru toate întrebările şi  
problemele şi acordă sprijin femeilor afectate şi 
copiilor de exemplu la:

 • Confruntarea cu întrbări juridice
 • Clarificare în probleme financiare
 • Învingerea crizelor

Indiferent de acestea pentru fiecare femeie  
maltratată este posibil refugiul într-un cămin  
pentru femei.

Dacă sînt implicaţi copii

Convieţuiesc şi copii în apartament va fi implicat 
serviciul pentru protecţia copiilor

 • la dispziţia de evacuare;  
  sau eventual,
 • în cadrul procedurilor judiciare familiale  
  după legea privind protecţia împotriva  
  violenţei.

Sarcina serviciului pentru protecţia copiilor este 
de a acorda sprijin în consultanţă şi cu ajutor 
concret familiilor afectate. Protecţia copiilor este 
primordială.  
Serviciul pentru protecţia copiilor poate oferi, de 
asemenea, consultanţă cu privire la probleme 
de separare / divorţ, soluţionarea autorităţii părin-
teşti şi de custodie, respectiv să intermedieze 
(îndrume) spre servicii corespunzătoare.  

Consultanţa (sfatul) este întotdeauna confidenţial.

Bărbaţii violenţi au posibilitatea să beneficieze 
de o consultanţă (consiliere) individuală şi o 
pregătire anti- violenţă într-un grup de formare 
socială.

Care sunt subiectele?

 • Ce este violenţa?
 • Care sînt problemele în relaţie şi de ce  
  răspund cu violenţă
 • Cum pot rezolva problemele mele în relaţie  
  fără violenţă?

Cît durează o pregătire anti-violenţă într-un 
grup de formare socială?

 • dată pe săptămînă
 • Peste 6 luni
 • Seara începînd de la ora 18.00
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