
Każdy ma prawo do 
życia wolnego od 
przemocy!
Multidyscyplinarne stowarzyszenie Runder Tisch 
gegen Häusliche Gewalt Arnsberg-Sundern 
[okrągły stół przeciwko przemocy domowej w 
Arnsberg-Sundern] powstało w 1999 r. w powiecie 
Hochsauerland. Członkowie tego stowarzyszenia 
doradzają, świadczą pomoc i towarzyszą osobom 
dotkniętym przemocą domową. Poprzez swoją 
specjalistyczną wiedzę i sieć kontaktów ułatwiają 
także dostęp do innych punktów pomocy.

Koordynacja i kierownictwo:

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

Więcej informacji, także w innych językach:

Poradnie
Poradnia dla kobiet Frauenberatung Arnsberg
Specjalistyczne poradnictwo dla kobiet

  02932 8987-703

Ośrodek pomocy Frauenhaus Arnsberg  
Ochrona przed przemocą domową 
i możliwości zakwaterowania dla ofi ar

  02931 6791 albo 6783

Diecezja Bistum Paderborn
Katolicka poradnia w kwestiach małżeńskich, 
rodzinnych i życiowych

  02931 937000

Diakonia Diakonie Ruhr-Hellweg e.V.
Poradnictwo w sprawach związkowych i życio-
wych

   02931 78633-77 oraz 
0291 2900150

Wsparcie procesów psychospołecznych
   02931 5450511 oraz 

02931 524615

Stowarzyszenie SkF Hochsauerland
Poradnictwo w sprawach rodzinnych i wycho-
wawczych 

  02932 9393111

Miejski punkt pomocy Wendepunkt Stadt Arnsberg 
Poradnia dla osób uzależnionych z Arnsberg 
i Sundern

  02932 201-2208

SILNIEJSI 
OD 

PRZEMOCY
Wsparcie zapewniane przez:

Polnisch



Dostępność 24/7
Telefon alarmowy (policja) 

  110

Linia pomocy „Gewalt gegen Frauen” 
[Przemoc przeciwko kobietom] 

  08000 116 016

Linia pomocy w przypadku wykorzystania seksualnego 
  0800 2255 530

Przychodnia dla ofi ar przemocy przy szpitalu Klinikum HSK
  02931 8700

Ośrodek pomocy Frauenhaus Arnsberg
  02931 6791

Fundacja Weisser Ring (w godzinach od 7:00 do 22:00)
  116 006

Aktywna sieć
   Sąd rejonowy / sąd krajowy / kuratorzy i pomoc 
sądowa / wsparcie procesów psychospołecznych

   Caritasverband Arnsberg-Sundern e.V.
– opieka ambulatoryjna dla niepełnospraw-
nych, wsparcie procesów psychospołecznych 

   Katolicka poradnia 
w kwestiach małżeńskich, rodzinnych i życiowych

   Diakonia Diakonie Ruhr-Hellweg e.V. – poradnia

   Grupa wsparcia Förderkreis Psychische 
 Gesundheit Arnsberg e.V.

   Frauen helfen Frauen Arnsberg e.V.
– poradnictwo dla kobiet oraz ośrodek pomocy 
Frauenhaus Arnsberg

   Klinikum Hochsauerland GmbH
– klinika psychiatrii, psychoterapii i psychoso-
matyki, przychodnia dla ofi ar przemocy

   Szpital LWL Tagesklinik oraz przychodnia Meschede

   Policja / ochrona ofi ar

   Prawnicy

   Stowarzyszenie SkF Hochsauerland – poradnic-
two w sprawach rodzinnych i wychowawczych

   Prokuratura w Arnsberg

   Miasto Arnsberg – biuro ds. równouprawnienia, 
urząd ds. młodzieży, wydział ds. imigracji | integracji

   Miejski punkt pomocy Wendepunkt Stadt 
Arnsberg – poradnia dla uzależnionych

   Miasto Sundern – biuro ds. równouprawnienia

   Instytucja Sozialwerk 
St Georg gGmbH
– punkt kontaktu i poradnia

   Fundacja Weisser Ring e.V.  

Przemoc domowa:
•  nie jest prywatną sprawą, a ponadto jest 

 karalna
• jest nadużyciem pozycji 
•  jest zjawiskiem nierzadko występującym 

w związkach i rodzinach
•  jest szczególnie krzywdząca 
•  to nie tylko przemoc fi zyczna, ale także ta 

o charakterze seksualnym, psychicznym, 
 ekonomicznym, cyfrowym i społecznym


