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Громадська організація «Консультація юнаків та чоловіків при 
Католицькому об‘єднанні соціальних служб м. Герфорд»

Консультаційний центр для чоловіків-жертв, а також 
злочинців, які більше не хочуть бути злочинцями.
Шіллерштрассе 6, 32052 Герфорд
05221 2777812 або 0152 56727762
detlef.lis@skm-herford.de 
www.skm-herford.de

Громадська організація «Білий перстень»
Підтримка після злочину та домашнього насильства. 
Можливий супровід до поліції, адвокатів/адвокатес та органів 
влади, допомога в цивільному процесі.
0151 65107090 
weisserring.herford@t-online.de 
www.weisser-ring.de

Консультаційний центр «Надія»
Психосоціальне консультування та супровід жертв торгівлі 
людьми з метою сексуальної експлуатації. 
Консультація здійснюється рідною мовою та анонімно.
Білефельдер Штрассе 25, 32051 Герфорд
05221 840200
info@nadeschda-owl.de 

МІЖРЕГІОНАЛЬНА ТЕЛЕФОННА КОНСУЛЬТАЦІЯ

Телефон довіри – Насильство щодо жінок – 17 мовами
0800 0 116 016 
www.hilfetelefon.de 

Телефонна служба довіри
Телефонні консультації та душпастирство
0800 111 0 111 (цілодобово) або 0800 111 0 222
www.telefonseelsorge.de

Телефон довіри для дітей та молоді 
– Телефон анонімної допомоги –

116 111 або 0800 111 0 550 
www.nummergegenkummer.de 

Телефон довіри – Насильство щодо чоловіків
0800 123 99 00
www.maennerhilfetelefon.de

Місцеві, громадські та клінічні установи з питань 
ґендерної рівності

• Район Герфорд, 05221 / 13-1316
• Місто Бюнде, 05223 / 161-275
• Місто Енгер, 05224 / 9800-40
• Місто Герфорд, 05221 / 189-463
• Громада Гідденгаузен, 05221 / 964-230
• Громада Кірхленгерн, 05223 / 7573-122
• Місто Льоне, 05732 / 100-344
• Місто Шпенге, 05225 / 8768-600
• Місто Флото, 05733 / 924-262
• Клініка м. Герфорд, 05221 / 941416

ДІЛЬНИЧНІ СУДИ

Дільничний суд м. Герфорд
(компетентний суд для м. Герфорд, Енгер, Шпенге та 
Гідденгаузен) 
Ауф дер Фрайгайт 7, 32052 Герфорд, 05221 / 166-0

Дільничний суд м. Бюнде
(компетентний суд для м. Бюнде, Кірхленгерн та Редінггаузен) 
Ганґбаумштрассе 19, 32257 Бюнде, 05223 / 922-0

Дільничний суд м. Бад-Енгаузен
(компетентний суд для м. Льоне та Флото) 
Бісмаркштрассе 12, 32545 Бад-Енгаузен, 05731 / 158-0

Насильство - 
не вихід!

Тут ви знайдете 
підтримку



Громадська організація «Жіночий притулок м. Герфорд»
Притулок та житло для жінок віком від 18 років і старше 
та їхніх дітей, якщо вони зазнали та/або їм загрожує 
насильство.
Адреса тримається в таємниці.
05221 23883
info@frauenhaus-herford.de
www.frauenhaus-herford.de 

Громадська організація «Жіночий консультаційний центр 
м. Герфорд» та екстрений номер

Доступні телефонні та індивідуальні консультації для жінок 
віком від 18 років і старше у будь-яких життєвих ситуаціях, 
особливо у разі домашнього чи сексуального насильства, а 
також підтримка та супровід під час спілкування з поліцією, 
адвокатами/адвокатесами та під час судових засідань. 
Пропозиція безплатна та за бажанням анонімна. 
Реннштрассе 15, 32052 Герфорд
05221 88 99 000
info@frauenberatungsstelle-herford.de 
www.frauenberatungsstelle-herford.de 
Телефонні консультації: 
з понеділка по п‘ятницю з 9:00 до 10:00
Відкриті консультації: 
вівторок з 15:00 до 17:00 та четвер з 10:00 до 12:00

Громадська організація «femina vita - 
Притулок для дівчат м. Герфорд»  

Консультування та терапія для дівчат та жінок віком до 
27 років у кризових ситуаціях, пов’язаних із фізичним, 
психологічним та сексуальним насильством.
Пропозиції добровільні, безплатні, анонімні та неупереджені
Гьоккерштрассе 13, 32052 Герфорд
05221 50622
mail@feminavita.de
www.feminavita.de
Приймальні години: 
з понеділка по четвер з 9:00 до 17:00, 
п‘ятниця з 9:00 до 15:30
Індивідуальний прийом за домовленістю

Консультаційний центр для батьків, підлітків та дітей 
району Герфорд 

Консультації та супровід потерпілих із досвідом насильства. 
Конфіденційні консультації для батьків, дітей, підлітків 
та осіб, залучених до виховного процесу, а також для 
педагогічних працівників.
Амтсгаузштрассе 4, 32051 Герфорд
05221 13 1638 (запис)
www.kreis-herford.de
Відкриті консультації без попереднього запису:
перший четвер місяця з 16:00 до 18:00
третій понеділок місяця з 9:00 до 11:00
Інші дні за домовленістю

Консультування з питань розлуки та розлучення 
при громадській організації «Соціальна служба 
жінок-католичок» м. Герфорд

Інформація, консультації та супровід сімей, дітей та 
окремих осіб у разі розлуки та/або розлучення, з досвідом 
насильства та без нього.
Берлінер Штрассе 10, 32052 Герфорд
05221 103721
heike.wiechers@skf-herford.de

Благодійний фонд допомоги AWO - 
Спеціалізовані послуги з питань міграції та інтеграції 

Агентство з інтеграції | Консультації з питань міграції | 
Консультування біженців | Мовна підтримка | Проєкти
Фрьобельштрассе 6, 32584 Льоне
Філія: Кьоніґштрассе 15а, 32584 Льоне
05732 949551 або 
05732 905213 (мовна підтримка та проєкти)
natasa.stancic@awo-owl.de 
www.awo-fachdienste-migra  on.de 
Консультації: понеділок з 14:00 до 16:30, 
четвер з 9:00 до 12:00 та з 14:00 до 16:30
Виїзні консультації та індивідуальний прийом за 
домовленістю по телефону

Уповноважена з питань захисту потерпілих районного 
поліцейського управління м. Герфорд

Ельвердіссер Штрассе 12, 32052 Герфорд
05221 888 1714 або 05221 888 1712
Консультації за домовленістю по телефону, 
а також з понеділка по п‘ятницю у робочий час.

У невідкладних випадках: екстрений номер поліції 110

Більше інформації див. на сайті
www.hilfe-haeusliche-gewalt.de

ФАКТИ:
• Насильство над жінками та дітьми відбувається переважно 

в домашньому оточенні
• Насильство над жінками та дітьми часто має серйозні 

наслідки для жертв протягом усього життя
• Кривдниками часто є партнери або чоловіки
• Багато жінок соромляться того, що над ними чиниться 

насильство, і мовчать
• Вони вважають, що вони частково винні

• Насильство не залежить від поведінки жертви
• Кривдник несе відповідальність за свої дії
• Той, хто б‘є, винен і має залишити помешкання

• У Німеччині домашнє насильство заборонено!
• Ви маєте право на швидку допомогу та підтримку
• Зверніться до людей, яким довіряєте, і отримайте підтримку 

консультаційних служб 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ЦЕ СТАЛОСЯ:
• Закон «Про запобігання насильству» регулює захист жертв

• У разі вчинення насильства поліція може наказати 
кривднику залишити помешкання та заборонити 
повертатися протягом 10 днів

• Продовження заборони на повернення можна отримати у 
вашому дільничному суді особисто або через адвоката

• Є можливість оформлення довгострокової оренди 
помешкання


