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V2
Poprzez prawo ochrony przed przemocą
Moze Pani wyrzucić sprawcę z mieszkania i zabronić kontaktu.
Jeżeli chce Pani odejść od męża dopuszczającego się aktów przemocy, to powinna Pani - w miarę możliwości - przygotować się do tego bardzo dobrze i w tajemnicy.
Gdy nie chce Pani odejść, ale obawia się, że Pani mąż ponownie będzie stosował przemoc, również wtedy powinna Pani być przygotowana do ucieczki. Tutaj dowie się Pani, co może już teraz uczynić w tym kierunku.


V3

Dlaczego »torba pierwszej pomocy«?
Doświadczenia wykazują, że niektórzy znęcający się niszczą ze złości po odejściu kobiety dokumenty. Dlatego też proszę spróbować zabrać ze sobą najważniejsze dokumenty lub skopiować je.

Proszę spakować »torbę pierwszej pomocy « z najważniejszymi rzeczami i przechowywać ją w bezpiecznym miejscu, np. u przyjaciół, sąsiadów, w miejscu pracy.


V4

»Torba pierwszej pomocy«
•	Dowód osobisty/paszport i dokumenty dzieci
•	Ew. poświadczenie obywatelstwa
•	Metryki urodzenia/akt ślubu
•	Legitymacja kasy chorych, także dzieci
•	Umowa najmu, umowa o pracę (Arbeitsvertrag)
•	Poświadczenia urzędowe dotyczące renty, zasiłku socjalnego i pracy
•	Ew. kopie decyzji o prawie opiekuńczym/o ochronie (Sorgerechtsentscheid/Schutzanordnung)
•	Dokumenty bankowe, książeczki oszczędnościowe, papiery wartościowe w kopiach.
•	Biżuteria
•	Najważniejsze rzeczy na kilka dni:
odzież, artykuły higieniczne, przybory szkolne, ulubiona zabawka, lekarstwa.
•	Klucze zapasowe od mieszkania/samochodu
•	Notes z adresami
•	Pamiątki: pamiętniki, zdjęcia, ulubione przedmioty

Listę tę znajdzie Pani w »planie bezpieczeństwa«, który może Pani wydrukować lub zrobić notatki!


V5

Plan bezpieczeństwa
Proszę uzgodnić z sąsiadami lub przyjaciółkami - na wypadek zaistniałej potrzeby:
Proszę poprosić ich/je o wezwanie policji lub o wpuszczenie Pani i dzieci na krótko do ich mieszkania – ze względu na bezpieczeństwo.

Proszę zanotować numery telefonów policji, poradni dla kobiet, domów dla kobiet na małej kartce, która dobrze schowana, np. w portmonetce, powinna być o każdej porze dla Pani dostępna.

Tutaj znajdzie Pani formularz do zrobienia osobistego planu bezpieczeństwa. Proszę go wydrukować. Pomoże on Pani w przygotowaniach, a także później.

Otworzyć plan bezpieczeństwa



V6

Zachowanie w przypadku niebezpieczeństwa
Gdy on powtórnie używa przemocy:
Proszę natychmiast udać się w bezpieczne miejsce !

Proszę zamknąć się w pokoju z telefonem i zadzwonić niezwłocznie po policję:

Tel. 112 europejski numer policji
Tel. 110 w Niemczech

Proszę jak najszybciej opuścić mieszkanie. Proszę  uciec do poinformowanych przez Panią sąsiadów lub lokali publicznych, np. do restauracji, sklepów. Proszę powiadomić stamtąd policję i powiedzieć, gdzie Pani się znajduje. Proszę poprosić inne osoby o ochronę i pomoc.

Jeśli nie może się Pani uratować, to proszę nie krzyczeć "pomocy" ("Hilfe!") lecz "pali się!" ("Feuer!"). Sąsiedzi i przechodnie szybciej na to reagują.


V7

Gdy przybędzie policja
Proszę opowiedzieć policji co się stało i czego Pani się obawia. Proszę opowiedzieć również o wcześniejszych podobnych przypadkach. Policja powinna przesłuchać oddzielnie Panią i oddzielnie męża. Powinna zabezpieczyć dowody i zrobić zdjęcia.

•	Policja może Pani pomóc wydalic sprawce z mieszkania na kilka dni lub nawet go zaresztowac 
•	Poicja moze pomóc Pani  bezpiecznie opuscic mieszkanie i odwiezc Pania do domu kobiet (Frauenhaus)



V9

Zakwaterowanie
Dokąd po odejściu?

Vx9.1
Znajomi/ krewni

Vx9.2
Nowe mieszkanie

Vx9.3
Dom kobiet

Vx9.4
Mieszkanie chronione

Vx9.5
Wydalenie – tylko w Austrii


V10

Znajomi /krewni
Ucieczka do znajomych lub krewnych nie ma sensu, jeśli sprawca zna ich adresy.


V11

Nowe mieszkanie
Jeżeli ma Pani możliwość niepostrzeżenie wynająć własne mieszkanie, to potrzebuje Pani uważnych sąsiadów lub przyjaciół w tym niebezpiecznym okresie.
Proszę też poszukać wsparcia poradni specjalistycznej.



V12

Wydalenie
Policja może wydalić sprawcę z mieszkania 

Niemieckie prawo ochrony przed przemoca pozwala kazdej ofiarze przemocy na wydalenie sprawcy z mieszkania moca postanwienia sadowego (popatrz: rozdzial prawo do ochrony przed przemoca, Recht auf Gewaltschutz). Pomimo to, powinna Pani w razie niebezpieczeństwa opuścić z dziećmi mieszkanie i udać się w bezpieczne miejsce, np. do domu kobiet.

Czynnikami stanowiącymi szczególne zagrożenie ze strony sprawcy są: posiadanie broni, grożenie samobójstwem, spożywanie alkoholu lub narkotyków i chorobliwa zazdrość.


V13

Domy kobiet
Domy kobiet stanowią bezpieczną, przejściową możliwość mieszkania dla kobiet każdej narodowości, z dziećmi lub bez. Dostępne są całą dobę.W Niemczech istnieje ok. 400-u domów kobiet i w Austrii 22 – a zatem nie w każdej miejscowości. Z reguły otrzymuje Pani 1 pokój dla siebie i dzieci; żywi Pani się we własnym zakresie. W domach kobiet otrzyma Pani kompetentną poradę i wsparcie, a w razie konieczności pracownica domu kobiet może towarzyszyć Pani w odwiedzaniu urzędów. Z reguły istnieją  też specjalne oferty dla dzieci.

V14

Koszta
W niektórych domach kobiet pobyt jest bezpłatny.  Przeważnie jednak musi Pani uiścić za każdy dzień i osobę niewielką opłatę . Dla kobiet bezrobotnych i korzystających z zasiłku socjalnego koszty przejmuje Wydział Opieki Społecznej.

V15

Ograniczenia
Nie mogą zostać przyjęte kobiety uzależnione od narkotyków, alkoholu i leków, jak również kobiety chore psychicznie. Tylko nieliczne domy kobiet są wyposażone w udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. W wielu domach kobiet synowie przyjmowani są tylko do określonej granicy wiekowej, ale otrzyma Pani pomoc w znalezieniu dla starszego syna innego miejsca zakwaterowania. W niektórych miejscowościach kobiety mogą zamieszkać ze swoimi starszymi synami w mieszkaniu chronionym (Zufluchtswohnung).


V16

Mieszkania chronione
Są to wspólnoty mieszkaniowe lub mieszkania zapewniające kobietom i dzieciom schronienie przed przemocą. Kobiety same płacą czynsz. Przy niewielkich dochodach koszty opłaty komornego przejmuje Wydział Opieki Społecznej .

Pracownice udzielą  Pani kompetentnych porad, otrzyma Pani wsparcie.  Mieszkania chronione nie mogą jednak zagwarantować ochrony w takim samym stopniu jak domy kobiet. Niektóre adresy nie są anonimowe. W niektórych istnieje granica wiekowa dla synów.
W Austrii nie ma tego rodzaju mieszkań.


V17

Gdzie można otrzymać pomoc
Dużym ułatwieniem jest przygotowanie listy ważnych numery telefonów już przed odejściem.

•	Domów kobiet (Frauenhäuser)
•	Placówek interwencyjnych (Interventionsstellen)
•	Poradni dla kobiet (Frauenberatungsstellen)
•	Sądów rejonowych (Amtsgericht)
•	Wydziałów opieki społecznej i urzędów opieki nad nieletnimi (Sozial- und Jugendamt)

Ze względu na bezpieczeństwo adresy domów kobiet muszą pozostać objęte tajemnicą. Jeśli chce się Pani tam udać, proszę najpierw tam zadzwonić i z umówionego miejsca spotkania zostanie Pani odebrana.






