Podsumowanie			

Polnisch

Stop przemocy!
Informacje o wydaleniu i zakazie powrotu w przypadku przemocy
domowej – Środki ochrony na mocy prawa cywilnego
Od 1 stycznia 2007 r. policja kantonu Aargau może wydalić z mieszkania lub domu osoby stosujące
przemoc i zakazać im powrotu na okres maksymalnie 20 dni. Ma to na celu zapobieganie dalszej
przemocy w środowisku rodziny, małżeństwa i związku partnerskiego.
W okresie obowiązywania zakazu wstępu osobie wydalonej nie wolno wchodzić do mieszkania lub
domu ani przebywać w jego najbliższym otoczeniu – nawet jeśli osoba dotknięta przemocą wyrazi
zgodę na powrót. Za nieprzestrzeganie zakazu wstępu osoba wydalona zostanie ukarana grzywną.

Dla osób dotkniętych przemocą:
Po interwencji policji punkt kontaktowy ds. walki z przemocą domową (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt) skontaktuje się z Tobą i udzieli porady oraz skieruje do odpowiedniego centrum
specjalistycznego. Ta oferta/pomoc jest dla Ciebie bezpłatna.
Jeżeli zostało popełnione przestępstwo, masz prawo do uzyskania pomocy dla ofiar. W takim przypadku policja - jeśli sobie tego życzysz – przekaże Twoje dane osobowe bezpośrednio do Poradni
Pomoc dla Ofiar Aargau Solothurn (Beratungsstelle Opferhilfe Aargau Solothurn).
Doradca skontaktuje się z Tobą i pomoże Ci w dalszym postępowaniu.
Możesz również zwrócić się do poradni Pomoc dla Ofiar Aargau Solothurn z własnej inicjatywy
(tel. 062 835 47 90). Także ta oferta / pomoc jest dla Ciebie bezpłatna. Poradnia udzieli Ci również
informacji, jeśli chcesz wystąpić do sądu rejonowego (Bezirksgericht) o ochronę trwającą dłużej
niż zakaz wstępu wydany przez policję. Wniosek do sądu należy złożyć przed wygaśnięciem zakazu
wstępu wydanego przez policję.
Jeśli osoba, która została wydalona, nie przestrzega zakazu wstępu, należy natychmiast wezwać
policję (tel. 117). Jeśli nie czujesz się bezpiecznie w domu, możesz znaleźć schronienie u krewnych,
znajomych lub w jednej z następujących placówek: schronisko dla kobiet (Frauenhaus, tel. 062 823
86 00), ZwüscheHalt (tel. 056 552 08 70, dla mężczyzn dotkniętych przemocą i ich dzieci).

Dla osób stosujących przemoc:
Przemoc nie jest rozwiązaniem. Po interwencji policji punkt kontaktowy ds. walki z przemocą
domową (Anlaufstelle gegen häusliche Gewalt) skontaktuje się z Tobą i zaoferuje krótką konsultację.
Wspólnie ze specjalistą doradzimy Ci, jakiego wsparcia potrzebujesz, aby w przyszłości uniknąć
sięgania po przemoc. Możesz się również skontaktować z poradnią bez uprzedniej interwencji
policji (tel. 062 550 20 20 20). Krótka konsultacja jest bezpłatna i poufna.
Osoby stosujące przemoc mogą również skorzystać z programu dydaktycznego lub indywidual
nego doradztwa w zakresie walki z przemocą. Te oferty wymagają jednak niewielkiej opłaty. Punkt
kontaktowy ds. walki z przemocą domową udzieli Ci bezpłatnej informacji i w razie potrzeby
przedstawi odpowiednią ofertę.
Skorzystaj z oferowanego wsparcia, zanim będzie za późno.
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Adresy:
Lista adresów z najważniejszymi ofertami pomocy w przypadku przemocy
domowej znajduje się na końcu broszury.

