
Qendër këshillimi dhe ndërhyrjeje për 
gratë e prekura nga dhuna në familje

Saarstraße 30 · 61169 Friedberg
Telefoni 0 60 31 - 1 66 77 3

Frauen helfen Frauen Wetterau

Qëllimi i shoqatës Gratë ndihmojnë 
Gratë Wetterau është të mbështesë 
gratë që kërcënohen ose preken nga 
dhuna dhe t‘u ofrojë atyre strehim të 
duhur.

Shoqata me vite udhëheq një shtëpi 
strehimi për gratë si dhe një qendër 
këshillimi dhe ndërhyrjeje.

Pavarësisht nga subvencionet që merrë, 
shoqata varet nga donacionet.

Xhirollogaria e donacioneve

Frauen helfen Frauen Wetterau e. V.
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE80 5185 0079 0030 0080 06 
BIC: HELADEF1FRI

Kontakti

Telefoni 0 60 31 - 1 53 53 / 54  
Telefaksi 0 60 31 - 1 53 58
E-Mail  info@frauenhaus-wetterau.de

Këshillim 

•  personalisht, me telefon ose përmes 
këshillave në internet

•  Nëse është e nevojshme, ne përdorim 
edhe përkthyes/e

•  e mundshme në gjuhë të lehtë dhe në 
gjuhë me shenja

Takimet bazë aranzhimeve

Ju lutemi caktoni një takim me ne 
përmes telefonit ose postës elektronike.

Kështu mund të na kontaktoni ne

Hënë deri të Enjte 9.00 – 16.00 ora  
dhe Premte 9.00 – 13.00 ora
Orar i hapur i konsultimeve:  
Enjte 9.00 – 12.00 ora
Telefoni 0 60 31 - 1 66 77 3
Telefaksi 0 60 31 - 68 54 53 0 
E-Mail info@frauenhaus-wetterau.de
www.frauenhaus-wetterau.de 

Këshillim në internet (Online)
Ju e keni më të lehtë të shkruani? 
Ju nuk jeni mobil? Atëher na shkruani. 
Në këshillimin e sigurtë në Internet 
(online) ju qaseni nëpërmes kësaj faqe:

https://onlineberatung.frauenhaus-
wetterau.de

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Mënyrat për t’i ikur 
dhunës



Në shtëpi

A përjetoni Ju ose fëmijët tuaj 
poshtërim, fyerje, kërcënim, dhunë?

Ju nuk keni pse ta duroni atë!

Që nga data 1. Januar 2002 ka hyrë në 
fuqi Ligji për Mbrojtjen ndaj dhunës.

Me anë te këtij ligji forcohen të drejtat 
tuaja dhe mundësitë e mbrojtjes.

Ne ju mbështesim në ushtrimin e të 
drejtave tuaja sipas Ligjit për Mbrojtjen 
ndaj dhunës. Ky ligj thotë, se nuk janë 
më viktimat e dhunës ata të cilët duhet 
lënë shtëpitë e tyre, por autorët e 
veprave.

Qendra e këshillimit

•   Ne këshillojmë dhe mbështesim gratë 
që kërkojnë ndihmë për t‘i dhënë fund 
një situate të dhunshme.

•   Ne këshillojmë dhe informojmë 
stafin e specializuar, të afërmit 
dhe autoritetet dhe institucionet 
bashkëpunuese.

•   Ne këshillojmë ne lidhje me të 
gjitha format e dhunës në familje: 
dhunë psikologjike, fizike, seksuale, 
ekonomike dhe sociale.

•   Ne gjithashtu këshillojmë në rast 
ndjekje, kërcënimi për vrasje nderi, 
martese të detyruar dhe dhune 
digjitale.

•   Ne i këshillojmë të gjitha gratë 
pavarësisht nga origjina dhe statusi i 
tyre i qëndrimit.

•   Ne këshillojmë dhe ndihmojmë 
pavarësisht konfesionit dhe pa pagesë 
(falas).

•   Ne i trajtojmë të gjitha informacionet 
në mënyrë konfidenciale dhe 
këshillojmë në mënyrë anonime sipas 
kërkesës.

RRUGËDALJE

RRUGË TË REJA

Oferta

•   Sqarimi i situatës personale, krijimi i 
një plani individual mbrojtjeje

•   Informacion mbi çështjet juridike 
brenda fushës së Ligjit për Mbrojtjen 
ndaj Dhunës, mbështetje në aplikimin 
për Urdhëra mbrojtje dhe caktimin e 
banesave, me kërkesë shoqërim në 
gjykatë

•   Këshillim psikosocial

•   Informacione mbi ndarjen dhe divorcin

•   Infromacione mbi te drejten ligjore të 
kujdesit dhe të qasjes për femijen tuaj

•   Asistencë në aplikimet për të siguruar 
jetesën

•   Informacion mbi rrjetin e ndihmës 
kundër dhunës, nëse është e 
nevojshme referimi në qendrat 
e tjera të këshillimit, shërbimet 
e specializuara, autoritetet dhe 
institucion përkatëse.


