
Кожна людина має 
право на життя без 
насильства!
Починаючи з 1999 року Круглий ст�л 
проти домашнього насильства в округах 
Арнсберг � Зундерн (на заход� району Гох-
зауерланд) працює як профес�йне об'єднан-
ня фах�вц�в р�зних галузей. Його учасники 
надають консультац�ї, супров�д � психоло-
г�чну п�дтримку особам, постраждалим в�д 
домашнього насильства. Застосовуючи 
свої профес�йн� знання � добре налагоджен� 
мережев� зв'язки, вони полегшують доступ 
до �нших ресурс�в допомоги.

Координац�я � кер�вництво: 

Arnsberger Straße 14
59759 Arnsberg
         02932 8987-703
         beratung@frauen-hsk.de
         www.frauen-hsk.de

Додаткова �нформац�я, 
також �ншими мовами:

Консультац�ї
 Ж�ноча консультац�я в м. Арнсберг
Фахов� консультац�ї для ж�нок

02932 8987-703

Ж�ночий д�м у м. Арнсберг  
Захист � притулок в�д 
домашнього насильства

  02931 6791 або 6783

Єпископство Падерборн
Католицький консультац�йний пункт з 
питань шлюбу, 
родини � життя

  02931 937000

Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. 
(Диякон�я Рур-Хельвег)
Консультац�ї з питань подружн�х стосунк�в 
� життя

   02931 78633-77 � 
0291 2900150

Психолог�чний супров�д судових процес�в
   02931 5450511 �

02931 524615

Соц�альна служба католицьких ж�нок 
району Гохзауерланд
Консультац�ї з питань с�м'ї та виховання 

  02932 9393111

Центр переор�єнтац�ї м. Арнсберг 
Консультац�ї з питань залежност� для 
округ�в Арнсберг � Зундерн

  02932 201-2208

СИЛЬНІШІ 
ЗА 

НАСИЛЬ-
СТВОЗа п�дтримки:

Ukrainisch



Завжди на зв'язку
Екстрений виклик пол�ц�ї 

  110

Гаряча л�н�я допомоги «Насильство проти ж�нок» 

  08000 116 016

Гаряча л�н�я допомоги для жертв сексуальних домагань 

  0800 2255 530

Амбулатор�я для жертв насильства при Klinikum HSK 
(Кл�н�ц� району Гохзауерланд)

  02931 8700

Ж�ночий д�м у м. Арнсберг
  02931 6791

Орган�зац�я «Weisser Ring» (Б�ле коло) (7:00 – 22:00)

  116 006

Активна мережа
   Д�льничний суд / Земельний суд /  Допомога умов-
но засудженим � п�дтримка в суд� / Психосоц�аль-
ний  супров�д судових процес�в

   Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V. (Асоц�ац�я «Кар�-
тас» у округах Арнсберг � Зундерн)
Проживання з амбулаторною п�дтримкою, психосо-
ц�альний супров�д судових процес�в 

   Католицький консультац�йний пункт 
з питань шлюбу, родини � життя

   Консультац�йний пункт при диякон�ї Рур-Хельвег

   Förderkreis Psychische Gesundheit Arnsberg e.V. (Група 
сприяння псих�чному здоров'ю в м. Арнсберг)

   Орган�зац�я Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V. («Ж�нки 
допомагають ж�нкам» у м. Арнсберг) Консультац�я 
для ж�нок � ж�ночий д�м у м. Арнсберг

   Klinikum Hochsauerland GmbH (ТОВ «Кл�н�ка Гохзауер-
ланд») Кл�н�ка псих�атр�ї, психотерап�ї та психосома-
тики, амбулатор�я для жертв насильства

   Кл�н�ка денного стац�онару � амбулатор�я Крайово-
го союзу Вестфал�я-Л�ппе, м. Мешеде

   Пол�ц�я / Захист постраждалих

   Адвокатськ� бюро

   Соц�альна служба католицьких ж�нок району Гох-
зауерланд Консультац�ї з питань с�м'ї та виховання

   Прокуратура м. Арнсберг

   М�сто Арнсберг
Управл�ння з питань гендерної р�вност�, В�домство у 
справах молод�, Фахова служба �мм�грац�ї та �нтеграц�ї

   Центр переор�єнтац�ї м. Арнсберг 
Консультац�йний пункт з питань залежност�

   М�сто Зундерн
Управл�ння з питань гендерної р�вност�

   Sozialwerk St Georg gGmbH 
(Соц�альна �н�ц�атива �м. св. Георга)
Контактний � консультац�йний центр

   Орган�зац�я «Weisser Ring» 
(Б�ле коло)  

Домашнє 
 насильство — це
•  зовс�м не приватна справа, воно п�длягає 

покаранню
• зловживання владою 
•  нер�дк�сне явище у подружн�х стосунках � 

с�м'ях
•  дуже болюча проблема 
•  насильство не т�льки ф�зичне, але також 

сексуальне, псих�чне, економ�чне, цифро-
ве � соц�альне


