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A1

Jeśli znalazła Pani schronienie w domu kobiet (Frauenhaus) lub prywatnie, to po odejściu konieczne są wizyty w różnych urzędach.
Sprawy wymienione na początku powyższej listy powinna Pani załatwić natychmiast!
Pragniemy wyjaśnić poszczególne zadania według kolejności ich pilności:


A2

Dzieci do matki
Powinna Pani złożyć wkrótce następujące wnioski:

A5
 Prawo pobytu (Aufenthaltsbestimmungsrecht)
To bardzo pilna sprawa. Jeśli sprawca zdążył pójść przed Panią do Urzędu do Spraw Dzieci i Młodzieży lub też złożył wniosek do sądu, może on zupełnie legalnie zabrać Pani dzieci. 


Jak?  (wie)
We wniosku opisze Pani niebezpieczeństwa grożące dzieciom (że przyglądają się przemocy, są same bite albo że ojciec grozi uprowadzeniem dzieci..)
Ojciec zostanie o tym powiadomiony na piśmie. Jednak nie musi Pani powiadamiać go o tym od razu.


A6 

Gdzie?
W punkcie składania wniosków prawnych w Sądzie Rodzinnym (Rechtsantragstelle im Familiengericht) właściwym dla miejsca zamieszkania dzieci.

Kiedy?
Punkt składania wniosków (Rechtsantragstelle) jest czynny z reguły do południa! Gdy istnieje zagrożenie uprowadzenia dzieci, może Pani domagać się również sędziny dziennej – lub w soboty sędziego dyżurującego (Richter-Notdienst), który może natychmiast wydać prowizoryczne zarządzenie sądu (einstweilige Anordnung).


A9

Blokada Kont bankowych
•	Jeśli posiada Pani konto, do którego również sprawca ma dostęp, proszę je natychmiast zablokować albo unieważnić upoważnienia sprawcy do konta. 

•	Proszę otworzyć własne konto .
Jeśli posiadacie wspólne konta, proszę zasięgnąć porady prawnej i  dowiedzieć się  w jakiej wysokości przysługują Pani alimenty (Unterhalt).

•	Wspólne książeczki oszczędnościowe (Sparbuch), papiery wartościowe (Wertpapiere) itp. powinny być zabezpieczone i zdeponowane. Proszę sporządzić kopie  tych dokumentów, aby później miała Pani dowody na istnienie tych dóbr.


A 10

Pieniądze natychmiastowe
Potrzebuje Pani pieniędzy: na ucieczkę, ponieważ jest Pani ranna i w chwili obecnej nie może Pani pracować.

1. Wniosek o alimenty (Antrag auf Unterhaltsforderung)
Pani adwokatka, dobrze znająca się na prawie rodzinnym, żąda w Pani imieniu alimentów od partnera. Ona może również Panią poinformować o dalszych krokach prawnych, w razie separacji lub rozwodu.

Wiele domów kobiet lub poradni dla kobiet oferuje porady prawne (Rechtsberatung) lub pośredniczy w ich uzyskaniu.




A11
Wniosek o zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitslosengeld II)

Jobcenter czyli Urząd Pracy płaci dopiero po sprawdzeniu, czy inne instytucje nie są zobligowane w pierwszej linii do wypłaty zasiłku. W niektórych wypadkach wymaga się od wnoskodawczyni złożenie podania o wsparcie finansowe byłego partnera. 

Cudzoziemki generalnie nie otrzymują zasiłków, a jeżeli tak, i jeżeli jest to stały zasiłek, mogą zostać pozbawione pozwolenia na pobyt (Aufenthaltserlaubnis). 


A12

Jak?  (wie)
Proszę zapytać telefonicznie w Urzędzie Pracy(Jobcenter), jakie dokumenty musi Pani przdłożyć lub dostarczyć później. Dokumenty te często znajdują się jeszcze w mieszkaniu sprawcy.

Z reguły, po przedstawieniu Pani trudnej sytuacji, może Pani natychmiast otrzymać pieniądze.
Proszę opisać swoją sytuację, w większości wypadków natychmiast można otrzymać pieniądze

A13

Gdzie?  (wo)
W Urzędzie Zatrudnienia (Jobcenter) właściwym dla Pani miejsca zamieszkania. Jeśli już wcześniej otrzymywała Pani zasiłek dla bezrobotnych II (Arbeitlosengeld II), proszę dowiedzieć się, do którego Urzędu Zatrudnienia (Jobcenter) powinna Pani zgłosić się po przeprowadzce.

Ponieważ Pani mąż może tam na Panią „czekać”, proszę poprosić o wyznaczenie terminu rozmowy poza godzinami urzędowania.
Proszę poprosić również o nieujawnianie Pani miejsca pobytu.

Zasiłek dla bezrobotnych (Arbeitslosengeld/-hilfe)
Proszę poinformować Urzęd Zatrudnienia (Jobcenter) o zmianie miejsca zamieszkania i numeru konta.


A14

Zameldowanie (polizeiliche Anmeldung) / zakaz udzielania informacji (Auskunftssperre)

Przy zameldowaniu ( Anmeldung) nowego miejsca zamieszkania (Wohnort) powinna Pani koniecznie złożyć wniosek o zakaz udzielania informacji (Auskunftssperre). Wtedy nikt – w tym również Pani mąż – nie dowie się o Pani nowym miejscu zamieszkania. W tym celu należy złożyć wniosek – bez użycia odpowiedniego formularza - w którym w krótki sposób opisze Pani przyczyny.

Gdzie?
W Niemczech można zameldować się w punkcie meldunkowym (Meldestelle) znajdującym się na policji lub w Urzędzie Meldunkowym (Einwohnermeldeamt) – proszę zapytać o to w ratuszu (Rathaus).


A15

Rzeczy z mieszkania

Jeśli potrzebuje Pani rzeczy osobiste znajdujące się we wsólnym mieszkaniu, np. dokumenty, zabawki, przybory szkolne, odzież, wówczas może Pani poprosić policję o towarzyszenie i ochronę (Begleitschutz). Daje to Pani większe bezpieczeństwo.Również wówczas, gdy sprawcy nie ma w mieszkaniu,  urzędnicy powinni pozostać z Panią.
Proszę zrobić sobie wcześniej listę potrzebnych rzecz, aby później ze zdenerwowania niczego Pani nie zapomniała.


A16

Gdzie/Jak?
Proszę dowiedzieć się pod numerem telefonu 110, który posterunek policji jest właściwy dla Pani dotychczasowego miejsca zamieszkania (zuständige Polizeiwache).

Gdy zadzwoni Pani na policję proszę poprosić o połączenie z oddziałem:(Lagedienst).
Proszę przedstawić swoje zagrożenie i poprosić o towarzyszenie i ochronę (Begleitschutz). Następnie proszę uzgodnić termin.
Musi Pani udowodnić, że jest Pani w tym mieszkaniu zameldowana (polizeilich gemeldet).

Proszę pamiętać: Jest to usługa policji, do której nie jest ona prawnie zobowiązana.



A18

Przedszkole/szkoła
Sprawca zawsze może czyhać na dzieci w pobliżu szkoły lub przedszkola i nawet je uprowadzić. Dlatego też powinna Pani po wyprowadzeniu się pomyśleć o zmianie szkoły lub przedszkolaProszę poinformować nauczycielkę / przedszkolankę, kto może odbierać Pani dzieci.

Ważne: Proszę natychmiast złożyć w Sądzie Rodzinnym wniosek o wyłączne prawo opieki nad dziećmi, ponieważ ojciec też ma prawo do odbierania dzieci. . Aby przemeldować dzieci potrzebuje Pani w zależności od sytuacji prawnej zgodę upoważnionego do opieki nad dziećmi ojca. Zgoda ta może być zastąpiona zaświadczeniem z sądu rodzinnego.




A 20

Pieniądze na dzieci

Dodatek na dzieci (tzw. rodzinne)
otrzymuje Pani na dzieci do 18-go roku życia.
Proszę podać swój nowy numer konta, aby sprawca nie miał żadnego dostępu do pieniędzy.
Proszę powiedzieć, że dzieci mieszkają u Pani.
Przekaz pieniędzy może długo potrwać.

Gdzie?
W kasie rodzinnej w Urzędzie Zatrudnienia (Familienkasse imJobcenter).
Urzędnicy i pracownicy umysłowi służby publicznej otrzymują uposażenia ze swojej kasy (Besoldungskasse).



A21

Zaliczka na koszty utrzymania (Unterhaltsvorschuss)
Jeśli ojciec nie płaci alimentów, może Pani złożyć wniosek o zaliczkę na dzieci do 12-go roku życia w Urzędzie Opieki nad Nieletnimi (Jugendamt) właściwym dla Pani miejsca zamieszkania. Zaliczka ta wypłacana jest przez 72 miesiące. Można również złożyć wniosek o kuratora dla dzieci.


A22

Dodatek wychowawczy (Elterngeld)
Otrzymuje Pani bezpośrednio po urodzeniu dziecka do 24-go miesiąca życia.
Wypłata możliwa jest tylko do sześciu miesięcy wstecz.
Wniosek proszę złożyć w Urzędzie Opieki nad Nieletnimi (Jugendamt).




A25

Poczta
Pani prywatna korespondencja powinna być przesyłana na inny adres, np. do przyjaciół, znajomych, do domu kobiet.

Stosujący przemoc często niszczą ważne przesyłki, otwierają listy, uzyskując w ten sposób ważne informacje, np. o Pani miejscu pobytu. Na policji może Pani adres być zamknięty w dodatkowej kopercie, aby na przykład adwokat sprawcy, mający możliwość wglądu do akt, nie dowiedział się o miejscu Pani pobytu. 

Sądy i urzędy jako Pani adres muszą również akceptować skrytkę pocztową.Uwaga: usługa ta jest płatna.

Wnioski o przesyłkę za adresatem (Nachsendeantrag) otrzyma Pani w każdej filiali poczty.


A26

Kredyty, długi i polecenia przelewu aż do odwołania (Daueraufträge)
Proszę pamiętać o poleceniach przelewu aż do odwołania i zapytać bank kredytowy jak należy z tym postąpić.

Proszę spróbować uwolnić się ze wspólnie podjętych kredytów.
Proszę porozmawiać w tym celu z bankiem o swojej sytuacji. Ważne jest również zasięgnięcie porady w poradni dla zadłużonych (Schuldnerberatung).


A27

Poszukiwanie mieszkania 

Proszę zapytać w Urzędzie Mieszkanioweym (Wohnungsamt) w Pani komunie i zapytać, jakie są możliwości złożenia wniosku o mieszkanie i co do tego jest potrzebne.
Mieszkanie, które musiała Pani opuścić powinna Pani wypowiedzieć, żeby nie odpowiadać za długi powstałe później przez niezapłacenie czynszu.
W tym celu potrzebuje Pani podpis współnajemcy. Jeśli odmawia on uwolnienia Pani z umowy, proszę opisać swoją sytuację osobie / spółdzielni, z którą zawarła Pani umowę najmu. Jesli i to nie skutkuje, musi Pani szybko postarać się o pozew do sądu w sprawie zgody na uwolnienie z umowy (Zustimmung zur Kündigung).


A28

Proszę złożyć w Urzędzie Mieszkaniowym (Wohnungsamt) wniosek o zaświadczenie uprawniające do zamieszkania (Wohnberechtigungsschein). W tym celu potrzebuje Pani:

•	Wyciąg z rejestru meldunkowego (polizeiliches Melderegister)
•	Ważny paszport (Pass) lub dowód osobisty (Personalausweis)
•	Zaświadczenie o separacji (Bescheinigung über das Getrenntleben) – wystawi Pani prawniczka/prawnik
•	Metryki urodzenia dzieci (Geburtsurkunden)
•	Poświadczenie o dochodach, a więc zaświadczenie o zasiłku socjalnym, poświadczenie zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenia o zarobkach 
•	Ewentualnie książeczka ciężarnej (Mutterpass) – od 15-go tygodnia ciąży nie narodzone jeszcze dziecko zaliczane jest do członków rodziny.

Zaświadczenie uprawniające do zamieszkania jest uznawane w całych Niemczech i upoważnia do uzyskania mieszkania wybudowanego z udziałem środków państwowych (Sozialwohnung).


A29

Proszę koniecznie przestrzegać!

Jeśli stosujący przemoc wie, jakie urzędy Pani odwiedza, ma Pani nasępujące możliwości, aby chronić się przed jego napadem:

•	Proszę ustalać terminy poza godzinami przyjęć.
•	Proszę poprosić zaufaną osobę o towarzystwo.
•	Proszę poinformować pracownice / pracowników danych urzędów o możliwym zagrożeniu.
•	Proszę o wezwanie policji, jeśli sprawca grozi Pani w urzędach lub Panią śledzi.



A30

Utrzymywanie w tajemnicy!
Proszę poprosić urzędy, aby Pani aktualny adres nie był przekazywany osobom trzecim (Adresse geheimhalten). Również skrytka pocztowa (np. domu kobiet) musi być zaakceptowana  przez urzędy jako adres.


A31

Miejsce pracy
Jeśli chce Pani zachować miejsce pracy, proszę poprosić przełożonych i koleżanki, aby  nie udzielali sprawcy żadnych informacji i ostrzegli Panią w przypadku, gdyby czatował w pobliżu.


A32

Adresy

Tutaj znajdzie Pani adresy 

•	Poradni dla kobiet (Frauenberatungsstellen) w najbliższym większym mieście i pod adresem internetowym HYPERLINK "http://www.by-bff.de" www.by-bff.de

•	Domów kobiet (Frauenhäuser), znajdulących się w najbliżej położonych miastach, w książkach telefonicznych pod hasłem „kobiety pomagają kobietom” (Frauen helfen Frauen). Numery telefonów można otrzymać również przez organizację koordynującą Domy Kobiet, tel. 069/6706252 /-260

•	Rzecznika do Spraw Kobiet lub do Spraw Równouprawnienia, można ją osiągnąć przez Urząd Miasta lub ratusz lub też przez Urzędy Okręgowe.

•	Policję można osiągnąć dzwoniąc na numer 110

•	Sądu Rejonowego (Amtsgericht) / Sądu Rodzinnego (Familiengericht)
	Wydziału Opieki Społecznej / Urzędu Opieki nad Nieletnimi  (Sozialamt, Jugendamt)

•	Miejskie poradnie dla mężczyzn 
	HYPERLINK "http://www.4uman.info/adressen.html" www.4uman.info/adressen.html

	Inne adresy można znaleźćpod:
	•	www.dajeb.de
•		www.frauenberatungsstellen.de
•		www.frauennotrufe.de
 



