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RUMÄNIEN
De viktigaste institutionerna i Rumänien med ansvar, kompetenser i strategier, brottsbekämpning, och
tillgång till rättsväsendet, försvarslagstiftning, juridiskt-, socialt- eller annat stöd.

Institution
(RO)

Institution

Beskrivning av attribut
/ ansvar

Justitieministeriet

Justitiedepartementet

Ministerul Public

Inrikesdepartementet

Den specialiserade
myndigheten i den
centrala offentliga
förvaltningen, som är
underordnad
regeringen, och bidrar
till att domstolarna
fungerar väl och att
villkoren för
tillämpningen av
rättvisa som offentlig
tjänst tillämpas enligt
lag och till förmån för
medborgarnas
rättigheter och friheter.
En del av den rättsliga
myndigheten. Den
representerar
samhällets allmänna
intressen och försvarar
rättsstatsprincipen och
medborgarnas
rättigheter och friheter.
Den utövar sina
befogenheter genom
åklagare i
åklagarmyndigheten, i
enlighet med lagen.
Offentliga ministeriet
omfattar:
åklagarmyndigheten
vid Höga domstolen
för rättvisa,
åklagarmyndigheten i
anslutningsdomstolarn
a, åklagarmyndigheten
vid de specialiserade
domstolarna för
minderåriga och
familjer,
åklagarmyndigheten
vid förstainstansrätten
samt militärdomstolar.

Kontakt
information (adress,
telefon, email,
hemsida)
17 Apolodor Street,
District 5, Bucharest,
Romania. Phone: 037
204 1999.
E-mail:
relatiipublice@just.ro
http://www.just.ro/

Instanțele de judecată
din România

Rumänska
domstolarna

-Judecătorii și
Tribunale în cele 41 de
județe ale României și
în Municipiul București
- Curți de Apel (AlbaIulia, Bacău, Brașov,
București, Cluj,
Constanța, Craiova,
Galați, Iași, Oradea,
Pitești, Suceava,
Timișoara, TârguMureș
- Înalta Curte de
Casație și Justiție
(ICCJ)

- Domstolar och
tribunaler i de 41 länen
i Rumänien och i
Bukarest
- Överklagandena
(Alba-Iulia, Bacău,
Braşov, Bukarest, Cluj,
Constanţa, Craiova,
Galaţi, Iaşi, Oradea,
Piteşti, Suceava,
Timişoara, TârguMureş
- High Court of
Cassation and Justice
(ICCJ)

Barourile din România

Rumänska
advokatsamfund

Serviciile de Asistență
Judiciară a Barourilor

Rättsliga stödtjänster

Domstolen ska avgöra
orsaken till beslutet för
att fastställa
sanningen, i full
överensstämmelse
med lagen, för att
säkerställa att
rättegångsämnena
respekteras och
säkerställa att bevisen
administreras för
fullständigt
förtydligande av
omständigheterna i
målet .

Kontaktuppgifterna för
varje domstol,
domstolen,
överklagandenämnden
kan erhållas genom att
få tillgång till
domstolarnas portaler

I var och en av de 41
staterna i Rumänien
och i Bukarest finns ett
samfund.

Kontaktuppgifterna för
varje Bar finns på
webbplatsen för
National Union of
Romanian Bars

Den rättsliga
biståndstjänsten är
direkt underordnad
dekanen i samfundet
och dess verksamhet
samordnas av
ledamöter i rådet.
I de fall som föreskrivs
i lag ges juridisk hjälp i
följande former:
obligatorisk rättshjälp,
bistånd utomlands, fri
hjälp. I de fall som
föreskrivs i lagen
tillhandahålls
assistans av
advokaterna i baren,
som kan välja att
årligen registrera sig i
registret om rättshjälp.
Juridiskt bistånd
tillhandahålls på
grundval av
advokatens utnämning
efter en skriftlig
underrättelse från
domstolen, det krav
som handläggs ställs
till myndigheten för
rättshjälp. Den

http://portal.just.ro/Site
Pages/acasa.aspx
Kontaktuppgifter från
Högsta domstolen för
cassation och rättvisa
(HCCJ) i Rumänien
http://www.scj.ro/

http://www.unbr.ro/unb
r/barouri-membre/

Inspectoratul General
al Poliției Române
(IGPR)

Statliga
polisinspektionen
(IGPR)

Unități centrale
Direcția de Investigații
Criminale

Centrala
avdelningen för
brottsutredningar

Direcția de
Combatere a
Criminalității
Organizate

Nationella organet för
bekämpning av
organiserad
brottslighet

Direcția de Investigare
a Criminalității
Economice
Centrul de Cooperare
Polițienească
Internațională
Compartimentul
Protecția Datelor cu
Caracter Personal

Rättsliga organet för
undersökning av
ekonomisk brottslighet
Centrum för
internationellt
polissamarbete

obligatoriska
rättshjälpen beviljas
och upphör enligt
bestämmelserna i
straffprocesslagen. De
övriga formerna av
bistånd beviljas i
enlighet med
bestämmelserna i
civilprocesslagen,
regeringens krisförord
ning nr. 51/2008 om
rättshjälp i civilrättsliga
frågor och andra
särskilda lagar.
Finns för att förebygga
och bekämpa
brottslighet och att
identifiera och
motverka handlingar
som påverkar
individers, privat och
allmänhetens liv, frihet,
hälsa och integritet,
liksom andra legitima
samhällsintressen.
GIRP är underordnat
ett antal centrala och
territoriella enheter i
alla 41 länen i
Rumänien och i
Bukarest.

6 Mihai Vodă Street,
District 5, Bucharest,
Romania
Phone 021.208.25.25
E-mail
petitii@politiaromana.r
o
https://www.politiarom
ana.ro/

Personuppgiftsavdelni
ngen
Nationella organet för
vittnesskydd.

Oficiul Național pentru
Protecția Martorilor.
Agentia Nationala
Impotriva Traficului de
Persoane
(ANITP)

Nationella
myndigheten mot
människohandel.

Centre Regionale
ANITP
Centrul Regional
București
Centrul Regional AlbaIulia
Centrul Regional
Bacău
Centrul Regional
Brașov

Regionala
Centrum för ANITP i
de rumänska
städerna: Bukarest,
Alba-Iulia, Bacau,
Brasov, Constanţa,
Craiova, Cluj-Napoca,
Galaţi, Iaşi, Oradea,
Piteşti, Ploiesti,
Suceava, Timişoara,

Verksamheten är inte
samordnad av någon
institution, utan är en
specialiserad
organisation som är
underställd
inrikesministeriet. Den
har befogenhet att
samordna, utvärdera
och övervaka på
nationell nivå, om
genomförandet av
politiken inom
människohandeln
genom offentliga

20 Ion Câmpineanu
Street, 5th Floor,
District 1, Bucharest,
Romania
Phone
021 311 89 82
021 313 31 00
E-mail
anitp@mai.gov.ro
http://anitp.mai.gov.ro

Centrul Regional
Constanța
Centrul Regional
Craiova
Centrul Regional ClujNapoca
Centrul Regional
Galați
Centrul Regional Iași
Centrul Regional
Oradea
Centrul Regional
Pitești
Centrul Regional
Ploiești
Centrul Regional
Suceava
Centrul Regional
Timișoara
Centrul Regional
Targu-Mureș
Direcțiile Generale de
Asistență Socială și
Protecția Copilului
(DGASPC)

Târgu-Mureş

institutioner, liksom
frågor även gällande
skydd och hjälp till
brottsoffer.
Verksamheten är
länken mellan
brottsoffer för
människohandel och
brottsbekämpande
organ, liksom mellan
dem och de ickestatliga
organisationerna i
landet som
tillhandahåller tjänster
inom detta område.

Generalorganet för
socialt bistånd och
barnskydd (DGASPC)

Verksamheten har
kompetens inom
socialt bistånd, skydd
av barn, familjer, äldre,
funktionshindrade, och
människor i nöd. När
det gäller brottsoffren
bistås brottsoffer enligt
det socioekonomiska
sammanhanget och
särdragen i varje
enskilt fall. De är
offentliga institutioner
som är underordnade
landstingen i de 41
kommunerna i
Rumänien, respektive
de lokala råden på
distriktsnivå i
Bukarest.

GDSACP District 1
Bucharest
http://www.dgaspcsectorul1.ro/
GDSACP District 2
Bucharest
https://www.social2.ro/
GDSACP District 3
Bucharest
http://dgaspc3.ro/
GDSACP District 4
Bucharest
https://www.dgaspc4.ro/
GDSACP District 5
Bucharest
http://www.dgaspc5.ro/
GDSACP District 6
Bucharest
http://www.protectiacopilu
lui6.ro/
GDSACP Bihor
http://www.dgaspcbihor.r
o
GDSACP Arad
www.dgaspc-arad.ro
GDSACP Timiș
http://www.dgaspctm.ro/
GDSACP Caraș-Severin
http://www.dgaspccs.ro/
GDSACP Mehedinți
http://www.dgaspcmh.ro/
GDSACP Hunedoara
http://www.dgaspchd.ro/
GDSACP Cluj
http://www.dgaspccluj.ro/
GDSACP Sălaj
www.cjsj.ro
DGASPC Satu-Mare
http://www.dgaspcsm.ro/
GDSACP Maramureș
http://dgaspcmm.ro/
GDSACP Bistrița-Năsăud

http://www.dgaspcbn.ro/
GDSACP Suceava
http://www.dpcsv.ro/ro/
GDSACP Botoșani
http://www.dgaspcbt.ro/
GDSACP Neamț
http://www.cjneamt.ro
GDSACP Iași
http://www.dasiasi.ro/
GDSACP Mureș
http://www.dgaspcmures.
ro
DGASPC Vaslui
http://www.dgaspc-vs.ro/
GDSACP Harghita
http://www.dgaspchr.ro/
GDSACP Brașov
http://www.dgaspcbv.ro/
DGASPC Bacău
https://www.dgaspcbacau
.ro/
GDSACP Alba
http://www.protectiasocial
aalba.ro/
GDSACP Covasna
http://www.protectiasocial
acv.ro/
GDSACP Sibiu
http://www.dasib.ro/
GDSACP Vrancea
http://www.asistentasocia
lavn.ro/
GDSACP Galați
http://www.dgaspcgalati.r
o/
GDSACP Vâlcea
http://www.dgaspc-vl.ro/
GDSACP Dâmbovița
https://www.dgaspcdb.ro/
GDSACP Buzău
http://www.dgaspcbuzau.ro/
GDSACP Brăila
http://dgaspcbraila.ro/
DGASPC Tulcea
https://www.cjtulcea.ro
GDSACP Gorj
https://www.dgaspcgorj.r
o/
GDSACP Dolj
http://www.dgaspcdolj.ro/
GDSACP Olt
http://www.dgaspc-olt.ro
GDSACP Argeș
https://www.cjarges.ro
GDSACP Teleorman
https://dgaspctr.ro
GDSACP Prahova
https://www.copilprahova.
ro/
GDSACP Ilfov
http://protectiacopilului.ro
/
GDSACP Ialomița
http://dpcialomita.ro/
GDSACP Călărași
http://www.dgaspc-cl.ro/

GDSACP Giurgiu
http://www.dgaspcgr.ro/
GDSACP Constanța
http://www.dgaspc-ct.ro/

BULGARIEN
Institution
(BG)

Institution

Beskrivning av attribut
och ansvarsområden

Национален съвет за
подпомагане и
компенсация на
пострадали от
престъпления

Nationella rådet för
bistånd och ersättning.

Прокуратура на
Република България

Åklagarmyndigheten i
republiken Bulgarien.

• Utforma blanketter
för brottsoffer på
bulgariska, engelska,
franska och tyska
samt olika former av
information för
brottsoffer.
• Utarbeta strategier,
planera och
presentera
lagstiftande- och
praktiska initiativ på
området skydd för
brottsoffer. samordna
de enheter som är
involverade i
brottsbeivring och
skyddsåtgärder
driftsättande och
samordning av den
kriminologiska
forskningen
utbildningen av
personal för
brottsoffer;
• Stödja bulgariska
medborgare som har
blivit utsatta i en annan
EU-medlemsstat för
att fylla i sina
ekonomiska
kompensationsförfrågn
ingar och skicka dem
till de behöriga
myndigheterna i den
andra medlemsstaten.
• Granska ekonomiska
kompensationsförfrågn
ingar genom en
expertkommission;
• Besluta om dessa
förfrågningar; och
• Betala ersättning
Åtal alla brott som
faller under allmänt
åtal

Kontakt
(addres, telefon, epostl, hemsida)
Sofia, 1, Slavyanska
Str
Tel: +359 2 9237 359
Email:g.spasov@justice
.government.bg
www.compensation.bg

Citizen Information
Centre
Sofia, 2, Vitosha Blvd
+359 2 986 7671

Министерство на
вътрешните работи,
Главна дирекция
„Национална
полиция
Национална комисия
за борба с трафика
на хора

Rikspolisstyrelsen i
Bulgarien.

Undersöka
brottslighet, informera
brottsoffer om deras
rättigheter

Nationella
kommissionen för
bekämpning av
Trafficking.

Nationella
kommissionen för
bekämpning av
människohandel leder
och administrerar
genomförandet av den
nationella politiken och
strategin inom
området för
bekämpning av
människohandel,
organiserar och
samordnar samspelet
mellan institutioner
och organisationer
som utför AntiTrafficking
Lagstiftning, arbetar
för att förebygga
handel med människor
och skydda, hjälpa och
återintegrera offer för
människohandel.
Kommissionen skall
också: På årsbasis
utveckla det nationella
programmet för att
förebygga och
motverka av
människohandel och
skydda brottsoffer för
människohandel;
Främja forskning,
analys, och statistisk
rapportering av
uppgifter om
människohandel.
Tillhandahålla
internationellt
samarbete för att
förebygga och
motverka
människohandel.
Sprida information,
och medverka vid och
utbildningskampanjer
riktade mot potentiella
brottsoffer för
människohandel,
Bedriva
utbildningsprogram för
tjänstemän som

Complaint form:
https://www.prb.bg/bg/
kontakti/#send-signal
Sofia, 1, Alexander
Malinov Blvd,
e-mail: gdnp@mvr.bg
https://mvr.bg/gdnp
Sofia, 52A „G. M.
Dimitrov“ Blvd.,
Tel.: + 359 2 807 80
50, e-mail:
office@antitraffic.gover
nment.bg,
http://antitraffic.govern
ment.bg/en/

arbetar inom området
för att förebygga och
motverka
människohandel;
Leda och övervaka
verksamheten i de
lokala kommissioner
för bekämpning av
människohandel och
centrum för skydd och
stöd för brottsoffren för
människohandel;
Registrera personer
och ideella juridiska
personer som ger
skydd till offer för
människohandel.
I oktober 2017 fanns 8
(åtta) fungerande
anläggningar som
drivs av NCCTHB för
tillhandahålla av
specialiserade
stödtjänster för offer
för människohandel.

TYSKLAND
Institution
(DE)

Institution

Beskrivning av attribut
och ansvarsområde

Bundesministerium
der Justiz und für
Verbraucherschutz

Nationella organet för
rättsväsende och
konsumentskydd.

Säkerställa skyddet för
brottsoffer i allmänhet,
genomföra direktivet
2012/29 / EU

Bundesamt für Justiz

Justitieministeriet

Utövar sina uppgifter i
utländska
underhållsförfaranden
och är den centrala
samordnaren gällande
gränsöverskridande
brottsliga, civila och
kommersiella frågor.
driver Federal Central
Criminal Register

Contact data
(address, phone,
email, website)
Bundesministerium
der Justiz und für
Verbraucherschutz
Mohrenstraße 37
10117 Berlin
Telefon: 030/ 18 580 0
Fax: 030/ 18 580 - 95
25
E-Mail:
poststelle@bmjv.bund.
de
Post:
Bundesa
mt für
Justiz
53094
Bonn

Habitatio
n:
Bundesa
mt für
Justiz
Adenaue
rallee 99
– 103
53113
Bonn

Bundesministerium für
Familie, Senioren,
Frauen und Jugend

Förbundsministeriet
för Familj , Affärer,
äldreomsorg, kvinnor
och barn.

Ansvarig för att
säkerställa den sociala
skyddsramen och stöd
till bottsoffer under
ledning för kampen
mot våld i hemmet,
människohandel,
sexuellt övergrepp mot
barn

Bundesamt für Familie
und
zivilgesellschaftliche
Aufgaben

Federala kontroret för
familjeangelägenheter

Samarbetar med
staten, medborgare,
föreningar, stiftelser
och landsomfattande
"Hilfetelefon Gewalt
gegen Frauen" hjälpline våld mot
kvinnor

Bundesministerium
des Innern

Inrikesdepartementet

Bundeskriminalamt –
BKA

Rikspolisstyrelsen

Ansvarig för alla frågor
om interna
angelägenheter
innefattande allmän
säkerhet;
verksamheten är
underordnad den
federala polisen,
och opererar vid alla
gränser och flygplatser
och
förbundskriminalpolisb
yrån
(Bundeskriminalamt BKA)
Ansvarig för
straffrättsliga
förfaranden
och internationellt
samarbete
i fråga om
barnpornografi,
cyberbrottslighet,
organiserad
brottslighet,
människohandel,
terrorism och
extremism

Telefon: +49 228 99
410-40
Telefax: +49 228 99
410-5050
Bundesministeriums
für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend
Habitation:
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Telefon: 03018/ 555 0
Telefax: 03018/ 555 1145
E-Mail:
poststelle@bmfsfj.bun
d.de
De-Mail:
poststelle[at]bmfsfjbund.de-mail.de
Bundesamt für Familie
und
zivilgesellschaftliche
Aufgaben
Von-Gablenz-Str. 2-6
50679 Köln
Telefon: 0221 3673-0
Telefax: 0221 36734661
E-Mail:
service@bafza.bund.d
e
Bundesministerium
des Innern
Alt-Moabit 140
10557 Berlin
Telefon: +49-(0)30 18
681-0
www.bmi.bund.de

Bundeskriminalamt
-HaupthausThaerstraße 11
65193 Wiesbaden
Post-Anschrift
Bundeskriminalamt
65173 Wiesbaden
Tel.: +49(0)611/55-0
Fax: +49(0)611/5512141
www.bka.de
Kommunikation per EMail:

Bundesamt für
Migration und
Flüchtlinge

Migrationsverket

Opererar i frågan om
brottsoffer,
och asyluredningar. År
2013 publicerades ett
dokument om
identifiering
av offer för
människohandel
i internationellt skydd
och återvändande.

Bundesministerium für
Arbeit und Soziales

Näringsdepartementet

Ansvarig för
brottsofferersättning
och arbete i onlinedatabasen för
brottsliga brottslingar
(Online-Datenbank för
Betroffene von
Straftaten - odabs)

SVERIGE

Juridiskt- och socialt stöd, och sjukvård i Sverige

Institution
(SE)

Beskrivning av
kompetenser, attribut

Justitiedepartementet
Justitiedepartemente
t ansvarar för
rättsväsendet,
däribland polisen,
åklagarmyndigheten,
domstolarna, samt
invandrings- och asyloch
beredskapsmyndighet
erna.
Justitiedepartementet
ansvarar för
lagstiftning inom
allmän och
förvaltningsrätt,

Rosenbad 4
Stockholm, Sverige
telefon:
+ 46-08-405 10 00
E-post:
justitiedepartementet.regi
strator@regeringskansliet
.se.
webbplats
www.regeringen.se/sverig
esregering/justitiedeparteme
ntet/

Kontaktuppgifter
(adress, telefon,
email, hemsida)

Diese E-Mail-Adresse
ist ausschließlich für
Inhaber eines DEMail-Kontos nutzbar
Postanschrift:
Bundesamt für
Migration und
Flüchtlinge
Frankenstr. 210
90461 Nürnberg
Bürgerservice:
Telefonnummer +49
911 943-0
service@bamf.bund.d
e
www.bamf.de
Bundesministerium für
Arbeit und Soziales
(BMAS)
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Postanschrift: 11017
Berlin
Telefon: +49(0)30 18
527-0
Telefax: 030 18 527
2236
E-Mail-Adresse:
info@bmas.bund.de

civilrätt, processrätt,
straffrätt och
migrations- och
asylrätt.
Brottsoffermyndighete
n

Det övergripande målet
för brottsoffer ersättning
och stöd myndighet är att
ta hand om alla
brottsoffers rättigheter
och att rikta det
allmännas
uppmärksamhet åt deras
behov och intressen.

Storgatan 49,
Umeå, Sverige
telefon:
+46 (0) 90-70 82
00, ring 4 i menyn.
E-post:
registrator@brottsof
fermyndigheten.se
webbplats
https://www.brottsof
fermyndigheten.se/
eng

Sveriges Domstolar

Att i ett ärende få en
opartisk domstol är en
grundläggande rättighet.
Domstolens uppgift är att
hantera ärenden på ett
lagligt och effektivt sätt.
Sveriges domstolar är det
samlade namnet på
domstolarnas
verksamhet. Sveriges
domstolar omfattar
allmänna domstolar, de
allmänna
förvaltningsdomstolarna,
Bottsoffermyndigheten
och Kriminalvården.

telefon:
+ 46- 08-561 666
00
webbplats
http://www.domstol.
se/

Polismyndigheten

Syftet med domstol är att
säkerställa den enskildes
rättsliga säkerhet.
Polismyndigheten,
tillsammans med andra
myndigheter inom och
utanför domstolen,
kommer genom sina
ansträngningar att bidra
till att nå de rättspolitiska
målen - att minska
brottsligheten och öka
människors säkerhet.
Åklagaren är en viktig del
i den rättsliga processen
som involverar polisen,
åklagaren, domstolen och
Kriminalvården. Det är
åklagaren som inom
lagens ramar bestämmer
om det rättsliga
förfarandet som ska
vidtas, leder de
preliminära utredningarna
och representerar staten i
domstol.

Telefon: 114 14

Åklagarmyndigheten

webbplats
https://polisen.se/

P.O. Box 5553
114 85 Stockholm,
Sweden
Phone: 10 562 50
00

Advokatsamfundet

Svenska
advokatsamfundet är
medlemsorganisationen
för svenska advokater.

Barnahus

Skyddat boende för barn
är en speciell plats där
barn som misstänks
utsättas för våld eller
sexuella övergrepp tas
emot. På en säker och
barnvänlig plats träffas
barnen med polisens,
åklagarmyndighetens,
läkarnas, socialtjänstens
och barnpsykiatrins
representanter.
Det finns ett flertal runt
om i landet.

Socialstyrelsen

Socialstyrelsen är ett
statligt organ under
socialdepartementet med
ett stort antal åtaganden
och flera olika uppgifter
inom socialtjänst, hälsooch sjukvård,
patientsäkerhet och
epidemiologi.

Landstinget

Landstingen är ansvariga
för att länens invånare får
den hälso- och tandvård
som de behöver. I sin
funktion ingår allt från
hälsovård och
hälsofrämjande åtgärder
till forskning, utbildning
och utveckling.

Fält 27321
SE-102 54
Stockholm
sverige
telefon:
+ 46-084590300
E-post:
info@advokatsamf
undet.se
webbplats:
https://www.advoka
tsamfundet.se/
Phone: 114 14
(polis)
Website:
https://polisen.se/O
m-polisen/Olikatyper-av-brott/Brottmotbarn/Barnahus/

Rålambsvägen 3,
Stockholm, Sverige
telefon:
+ 46- (0) 75 247 30
00
E-post:
socialstyrelsen@so
cialstyrelsen.se
webbplats:
http://www.socialsty
relsen.se/
Box 6909, 102 39
Stockholm, Sverige
telefon:
+ 46- 08-123 132
00
E-post:
registrator.hsf@sll.s
e

http://www.sll.se/

KAPITEL 3
De icke-statliga organisationernas deltagande i stöd och bistånd för brottsoffer i
Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige
1. Icke-statliga organisationer som tillhandahåller juridiskt bistånd och andra typer av
stödtjänster för offer
RUMÄNIEN

Organisation
ARTEMIS Association of
Women against Violence

Beskrivning av kompetenser
inom brottsofferhjälp
Psykologisk rådgivning för
kvinnor, och sexuellt utnyttjade
barn.
Juridisk rådgivning: Brottsoffret
får information om sina
rättigheter och hur de kan
utöva dem, om eventuella
rättsliga förfaranden samt hjälp
med att utarbeta dokument.
Terapeutiska, stöd- eller
självhjälpsgrupper (självhjälp)

Kontaktinformation
http://www.afiv-artemis.ro/
Romania, Cluj-Napoca City,
6 Rene Descartes Street
Phone: 0742 181398
E-mail:. contact@afivartemis.ro
Romania, Baia Mare City,
17A Moldovei Street
Phone: 0262 250770
E-mail:
stopviolenta@yahoo.com

Hjälptelfon -0264 598 155 - För
kvinnor och barn som vill prata
om de olika former av våld /
missbruk som för närvarande
utsätts för eller har uthärdat
detta tidigare och för
specialister som önskar
rådfråga om möjligheter och
hjälp
Sensiblu Foundation

Sensiblu Foundation
tillhandahåller sociala tjänster
till kvinnor och barn som är
offer för våld i hemmet inom
"Casa Blu" -programmet.
Casa Blu-programmet pågår
och ger offer för stöd genom
två typer av centra:
Ett rådgivningscenter med en
offentlig adress där kvinnor och
barn kan ansöka om sina
tjänster både direkt och via
andra icke-statliga
organisationer med liknande
program. Kvinnor

http://www.fundatiasensiblu.ro/
Casa Blu Counselling Centre
4 Negru Vodă Street, Block
C3A, Entrance 3, 3rd Floor
Ap. 43, District 3, Bucharest,
Romania
Phone/Fax: 021 – 311 46 36
0787 54 18 54

Association for Freedom and
Gender Equality - A.L.E.G.

erbjudskostnadsfria tjänster av
social, psykologisk och juridisk
rådgivning, representation i
domstol, upprättande av
rättsmedicinska certifikat.
Ett återhämtningscenter
(skydd) med en hemlig adress
där kvinnor och barn känner
sig trygga och kan hysas
mellan 1 och 6 månader.
Kvinnor uppmanas att hitta ett
jobb, fortsätta sina studier, och
barn uppmuntras att gå in i en
form av utbildning. Personer
erbjuds kuponger för mat,
personligvårdsprodukter, och
kläder, etc. Under vistelsen
samarbetar den assisterade
personen med Casa Bluspecialister för att hitta de
bästa lösningarna för de
problem de möter och för att
mildra effekterna av
utsattheten. Vid slutet av
vistelsen i skyddet måste
brottsoffret kunna leva ett
självständigt liv från förövaren,
förvärva nya färdigheter för att
hantera våldsamma situationer
samt övervinna offerstatus
genom att bli överlevande.
Målgruppen utgörs av alla
personer som drabbats av
könsrelaterat våld, våld i
hemmet, både offret själva och
deras anhöriga eller andra
personer som stöder offret,
oavsett ras, nationalitet, etniskt
ursprung, språk, religion, kön,
sexuell läggning, åsikt , politisk
tillhörighet.
Rådgivningscentrum för att
förebygga och bekämpa våld i
hemmet (licensierad tjänst
2016): Information (via telefon,
direktkontakt); Individuell
psykologisk rådgivning,
information online och
rådgivningstjänst, rådgivning
och juridisk hjälp, den
stödgrupp för personer som
drabbats av våld i hemmet
#SiEuReusesc
Offer för våld i hemmet.
Sedan 2007 stödjer
kvinnoförbundet Sibiu av
kvinnor och Familjen i Norge
har öppnat Skyddat boende
som kallas "Emergency
mottagningscentrum för

http://aleg-romania.eu/
Romania, Sibiu City
Phone: +40 369 801 808
Fax: +40 369 801 067
Mobile: +40 753 893 531

Women’s Association of Sibiu

ANAIS Association

kvinnor och barn offer för våld i
hemmet".
Kvinnoförbundet Sibiu har är
ackrediterad sedan 2016 som
leverantör av sociala tjänster
och social. Följande tjänster
tillhandahåller genom Skyddat
boende:
- identifiera och utvärdera fall
av våld i hemmet;
- boende för en viss period
eller för ensamstående kvinnor
med sina barn;
- vägledning och orientering på
området;
- social, psykologisk och
juridisk rådgivning;
- stödtjänster för olika
situationer i svårigheter.
Offren för våld i hemmet.
Sedan 2007 har
Kvinnoförbundet Sibiu, som
stöds av Norges Kvinno- och
Familjförening, öppnat en
skyddskammare som heter
"Nödmottagningscenter för
kvinnor och barns offer för
inhemskt våld".
Kvinnoförbundet för Sibiu har
blivit ackrediterat sedan 2016
som leverantör av sociala
tjänster och tillhandahåller
dessa sociala tjänster genom
Shelter:
- identifiera och utvärdera fall
av våld i hemmet,
- boende för en viss period för
ensamstående kvinnor eller
med sina barn
- vägledning och orientering
inom fältet
- Social, psykologisk och
juridisk rådgivning
- Stödtjänster för olika
svårigheter.
Målgruppen utgörs av offer för
våld i hemmet, kvinnor och
barn, men även äldre.
- ANAIS-föreningen är en
leverantör av sociala tjänster
för brottsoffer för våld i hemmet
som underlättar tillgången till
specialiserade tjänster som
består av:
- social rådgivning och
information
- psykologisk rådgivning /
psykoterapi
- juridisk rådgivning
- Bistånd vid domstolen för att

http://www.asociatiafemeilorsi
biu.com
Romania, Sibiu City, 25 Avram
Iancu Street
Phone number of the Asssociation:
0269/216580
Phone number of the Shelter:
0369/591082
E-mail: af.sibiu@yahoo.com

http://www.asociatia-anais.ro/
Romania, Bucharest City
Phone 021.210.89.62
0736.380.879
E-mail
contact@asociatia-anais.ro
CASA INVICTA
Hosting Centre
Phone 0738.752.295
0371.471.194
E-mail casa.invicta@asociatiaanais.ro

få skyddsbesked
- korttidsboende

Östeuropeiska institutet för
reproduktiv hälsa

ANAIS-föreningen har två
specialiserade centra för offer
för våld i hemmet:
Rådgivningscentret för
förebyggande och
bekämpande av inhemskt våld
Nödmottagningscentralen för
offer för inhemska våld INVICTA House
Brottsffren för våld i hemmet
kan erbjudas specialiserat
bistånd (social rådgivning,
social integration,
reintegrering) inom två olika
sociala tjänster med licens:
Centret för förebyggande och
bekämpande av våld i hemmet
Skydd Nödmottagningscentralen
(bostadsområde med hemlig
plats enligt lagen)

Young Generation Association

Brottsoffer för människohandel
Rådgivning, psykologisk,
social, juridisk rådgivning

People to People Foundation

Brottsoffer för människohandel
Rådgivning, psykologisk,
social, juridisk hjälp
förebyggande återvändande,
och hjälp med återvändande,
socialhjälp, hälsovård,
psykologisk hjälp, social
integration /
reintegrationstjänster, juridisk
hjälp, materiellt bistånd,
ekonomiskt stöd för att
överbrygga brådskande
situationer och för tydligt
definierade tidsperioder, vilket
underlättar tillgången till ett
hem.
Brottsoffer för människohandel
där
organisationen tillhandahåller
följande typer av tjänster:
boende för en viss period
(enligt offrets behov),
säkerställande av medicinsk
kontroll, försörjning av mat och
personlig hygien, psykologisk
rådgivning, juridisk rådgivning,
yrkesrådgivning,
återinskrivning för att slutföra
gymnasiet eller
universitetskurser och utveckla

Betania Association

Romania, Târgu-Mureș City,
1 Moldovei Street,
Phone: 0265 255532
0265 255931
Fax: 0265 255370
E-mail: office@eeirh.org

http://www.generatietanara.ro/
Romania, Timișoara City,
8 Molidului Street
Phone. +40 256 282 320
Fax. +40 256 215 659
http://www.generatietanara.ro/
Romania, Timișoara City,
8 Molidului Street
Phone. +40 256 282 320
Fax. +40 256 215 659

http://www.asociatiabetania.ro/r
o/
Romania, Bacău City,
19bis Nordului Street
Phone: +40 234 206016
Fax: +40 234 586002
E-mail:
office@asociatiabetania.ro

ADPARE Association

Pro Refugiu Association

självständiga livskvalifikationer.
Brottsoffer för människohandel
- vuxna och barn
Rådgivning för, social,
psykologisk, juridisk, materiell
hjälp
Brottsoffer för människohandel
- vuxna och barn
Rådgivning för, social,
psykologisk, juridisk, materiell
hjälp

Organisation
(BG)

Organisation

Typ av brottsoffer

Асоциация на
организациитеза
подкрепа на
пострадали от
престъпления

Association of
Victim Support
Organizations

Alla brottsoffer

Фондация
„Асоциация
Анимус”

Animus
Association
Foundation

- Offren för alla
typer av våld
- Offren för våld i
hemmet
- Offren för
människohandel
- Offren för
sexuellt våld
- Barn som är
offer för våld.

Български фонд
за жените

Bulgariska
fonden för
kvinnor

Offren för
könsrelaterat våld
och deras
stödjande

http://adpare.eu/
Bucharest, Romania
www.prorefugiu.org
Bucharest, Romania
E-mail office@prorefugiu.org
Phone 0732.623.218

Beskrivning av
attribut och
ansvarsområde
Paraplyorganisati
oner skapat för
att välja en
representant i det
nationella rådet
för bistånd och
ersättning till
brottsoffer och
ge information
om sina
medlemsorganisa
tioner över hela
landet
- Krishantering
- Psykologisk
rådgivning och
stöd
Psykoanalytisk
psykoterapi
Kortvarig eller
långvarig
psykoterapi
Parterapi
Kliniskt och
socialt arbete /
förespråkande
- Juridiska
konsultationer
och
målsägandebiträ
de.
- Humanitärt
bistånd
- Socialt stöd och
förmyndigande.
- Ökar medel och
ger bidrag till
lokala ickestatliga

Kontakt
(adress, telefon,
email, hemsida)
Tel: +359 2 980
0262

Sofia, 85, Ekzarh
Yossif Str (corner
of 11 August
Street) Tel/fax:
+359 2 9835205;
+359 2 9835305;
+359 2 9835405
e-mail:
animus@animus
association.org
www.animusasso
ciation.org

Sofia, 37B
Parchevich Str.,
Sofia
+359 2 986 47

organisationer

Женско
сдружение
„Екатерина
Каравелова“

Women’s
Association
Ekaterina
Karavelova

Barnoffer
Offren för
könsbaserat våld

organisationer
som arbetar för
att främja
kvinnors och
flickors
rättigheter,
eliminerar
könsstereotyper,
könsrelaterat våld
och
diskriminering,
främjar
jämställdhet på
alla sfärer och
skapar sociala
förändringar.
- stöder och
bemyndigar
lokala ickestatliga
organisationer
som arbetar med
könsfrågor och
bemyndigar tjejer
och kvinnor
genom att
involvera dem i
sitt nätverk och
göra dem aktiva
deltagare och
drivrutiner för
social förändring.
-Center för socialt
stöd - En
omfattande social
service för barn
och familjer för
att förhindra
övergivande av
barn och deras
institutionaliserin
g. förebyggande
av våld och
avbrott i skolan
samråd och stöd
till familjer i
riskzonen.
Organisationens
centrum för
samråd och
förebyggande av
våld i hemmet,
byggt 2011,
erbjuder
specialiserat
bistånd till offer
och förövare av
våld i hemmet i
form av

10
E-mail:
office@bgfundfor
women.org
https://bgfundforw
omen.org/en/

Silistra, 51,
Vaptzarov Str, fl.
2,
POBox 283
+359 86 821 495
+359 86 820 487
E-mail:
ceta@mail.bg
http://www.ekarav
elova.org/index.p
hp

Фондация
„Център Надя“

Nadja Centre
Foundation

Brottsoffer för
våld i hemmet,
offer för
människohandel,
barnoffer för våld

Български
център за
джендър
изследвания

Stiftelsen för
Bulgarisk
jämställdhetsfors
kning.

Brottsoffer av
könsrelaterat våld

specialiserade
program.
Huvudändamål:
• Ge kvalificerade
och
professionella
tjänster i enlighet
med högsta
standard och
kriterier.
• Att tillgodose
behoven och
förväntningarna
hos kunder,
kvinnor och barn
som är offer för
våld.
Huvudsakliga
aktiviteter:
- arbeta för att
förebygga
psykiskt och
fysiskt missbruk
över barn
-hjälp och stöd till
offer för våld i
hemmet;
-arbete för att
förhindra
människohandel
och erbjuda hjälp
och stöd till offer
för
människohandel
eller personer
som drabbats av
det.
Den bulgariska
könsforskningsstif
telsen är en ickestatlig
organisation som
främjar social
jämlikhet och
kvinnors
mänskliga
rättigheter i
Bulgarien.
Organisationens
team består av
advokater,
akademiker,
experter i förtal,
utbildning,
övervakning av
kränkningar av
de mänskliga
rättigheterna,
lobbying för
lagstiftningsändri

Sofia, 166, Knyaz
Boris 1 str.
Tel/Fax: +359 2
9819300
E-mail:
centrenadja@abv
.bg
http://centrenadja
.org/

Sofia, 33, Vasil
Levski Blv.
Telephone: 02
963 53 57
Fax: 02 963 53
57
Mobile Phone
Number: 0878
567 620
E-mail:
office@bgrf.org
http://bgrf.org/

Сдружение
„Център
Отворена врата“

Open Doors
centralförbund

Kvinnor och barn
som utsätts för
våld

Фондация „SOS
Семейства в
риск“

SOS organisation
för utsatta familjer

Brottsoffer för
könsrelaterat våld
och
människohandel

ngar,
förberedande
publikationer,
nätverk. BGRF
har filialer i
Plovdiv, Haskovo,
Gorna
Oryahovitza.
Organisationen
är aktiv i
förebyggande
och tjänster för
tvärvetenskapligt
stöd till offer för
våld i hemmet.
Huvudsakliga
aktiviteter:
• Socialt
rådgivning
• Psykologisk
rådgivning
• Juridisk
rådgivning
• Information om
hur man ska
agera efter
våldshändelser;
• Hänvisningar till
medicinska
specialister,
institutioner och
icke-statliga
organisationer.
Organisationen
tillhandahåller ett
centrum för social
rehabilitering och
integration,
inklusive ett
rehabiliteringsoch
skyddsprogram,
som
tillhandahåller
psykologisk
rådgivning,
psykoterapi,
familjeterapi,
stödgrupper för
kvinnors som
brottsoffer för
våld i hemmet,
information och
samråd om våld i
hemmet. Centret
tillhandahåller
också ett
förebyggande
program med
utbildning och ett

Pleven,
55, Neofit Rilski
Str
Tel: +359 64
846713
+359 888396499
e-mail:
opendoor_centre
@hotmail.com

Varna, 21,
Sinchetz Str
Tel. +359 52 609
677
+359 52 613 830
Е-mail:
sos@mail.bg
sos@ssi.bg
http://sosvarna.org/

Асоциация
„Деметра“

Organisationen
Demetra

Offren för
människohandel,
offer för våld i
hemmet, barns
offer för våld

Сдружение
„Център
Динамика“

Dinamika
Centralorganisati
on

Offren för
könsbaserat våld
och
människohande

A21

A21

Offren för
människohandel

tillstånd med
komponenter.
Organisationens
kriscenter
tillhandahåller
krisplacering och
möter offerets
vardagliga behov,
krihantering och
psykologisk
rådgivning, social
medling och som
biträde inför
institutioner,
utbildningstjänste
r, juridisk
rådgivning och
stöd genom
rättsprocessen.
Organisationen
tillhandahåller ett
antal tjänster för
offer för
brottslighet och
våld:
centrum för
förebyggande av
våldsbrottslighet;
- kriscentrum för
barn och vuxna
som är offer för
våld och
människohandel,
- kriscentrum för
barn som är offer
för våld
- Program för
förebyggande av
våld mot barn
och ungdomar
- Universellt
centrum för offer
för sexuellt
våld.
Organisationen
tillhandahåller ett
rådgivande
centrum, liksom
ett kriscentrum
för barn och
vuxna offer för
våld i hemmet
och
människohandel
I Bulgarien
tillhandahåller
organisationen
ett program för
långsiktigt stöd

Burgas, 102a,
Sheynovo Str
Tel: +359 56/81
E-mail:
office@demetra.b
g
Website:
http://demetrabg.org

Rousse, Panaiot
Hitov Str
Tel: +359
879453503
E-mail:
office@dinamikaruse.bg
http://dinamikaruse.bg/
Sofia, 24, San
Stefano Str,
Tel: +359 88 445
4656
E-mail:

Институт по
социални
дейности и
практики

Institutet för
Sociala aktiviteter
och praktik

Barn och vuxna
offer för våld

där brottsoffer
kan återställa
sina liv, använda
fri kost eller
boende, hälsooch psykologiskt
stöd,
utbildningsprogra
m och ytterligare
kvalifikationer. I
Bulgarien
fokuserar
organisationen
också på
förebyggande
åtgärder genom
att informera
befolkningen i
riskzonen genom
informationskamp
anjer och
utbildningsprogra
m.
Institutet
tillhandahåller
sociala tjänster till
utsatta personer,
grupper i
samhället och
utvecklar och
genomför nya
program,
metoder och i
socialt arbete.
Tjänsterna
tillhandahålls i de
center som
förvaltas av
institutet i
städerna Sofia,
Shoumen, Vidin,
Montana, Stara
Zagora och
Sliven.
För det andra
uppmuntrar
institutet till att
utveckla landets
politik för att
stödja barns som
brottsoffer för
missbruk,
brottsoffer för
eller vittnen till
brott, samt
utveckling av
rättvisa,
anpassad till
barns behov.
Institutet

info.bg@a21.org
Website: a21.bg

Sofia, 1, Victor
Grigorovich Str
+359 2 852 47 13
e-mail:
sapi@sapibg.org
http://www.sapibg
.org/en

Фондация „Х&Д
Джендър
Перспективи”

H&D Gender
Perspectives
Foundation

Offren för våld i
hemmet

Сдружение
„Асоциация Ная“

Organisationen
NAIA

Offren för våld i
hemmet och
könsrelaterat
våld, barns offer
för våld

upprätthåller
också
resurscentra som
"Barnvittnet", för
"Sexuellt
utnyttjande och
utnyttjande av
barn" och "Barn i
konflikt med
rättsväsendet".
• Information och
förklaringar av
relevant
lagstiftning och
förfaranden.
•
Telefonkonsultati
on;
• Socialt och
psykisk
ådgivning,
inklusive
inledande
bedömning och
vid behov
hänvisning till
psykologisk
terapi;
• Juridisk
rådgivning,
inklusive
information om
längden av
rättsprocessen
och eventuellt
resultat.
•
Arbetsförmedling
och samråd;
• Hänvisningar till
institutioner,
socialtjänstlevera
ntörer,
människorättsorg
anisationer etc.
Föreningen
upprätthåller ett
center för social
rehabilitering och
integration av
offer för
hemtvång, där
psykologer,
socialarbetare,
advokater och
pedagogiska
specialister
tillhandahåller
tvärvetenskapliga

Dimitrovgrad, 1,
Kliment Ohridski
Str, fl. 1, office 1
Tel. +359391 2
5055; +359 879
130158; +359878
94 94 92
Haskovo, 9, Pirin
Str
+359 38 624 685;
+359 878 567
659; +359 879
132 080
e-mail:
hdgender@gmail.
com
www.hdgender.eu

Targovishte
37, Antim I Str,
e-mail:
naia_s@abv.bg
www.naia.cf
+359601 67025

Фондация
“П.У.Л.С.” “Позитивни

Organisationen
PULSE

Rehabiliteringspr
ogram för barn
och ungdomar av
fysiskt, psykiskt
och sexuellt våld,
offer för
tvångsprostitution
, barn i riskzonen
och deras
integration i
familjen och
samhället,
inklusive medling
mellan offret och
förövaren.
-Support och
skydd för kvinnor
och barn som är
offer för våld mot
socialt
återvändande
och personlig
mognad och stöd

tjänster. Dessa
inkluderar:
• Emotionellt
stöd;
• Psykologiskt
samråd med
offren, liksom
föräldraförövare
av våld i hemmet;
• Psykoterapi;
• Juridiskt samråd
• Socialt samråd
• Stöd i kontakter
med institutioner
och utarbeta
klagomål och
ansökningar.
• Social
rehabilitering och
integration;
• Processuell
representation
enligt
lagstiftningen om
våld i hemmet;
• Hotline för
vittnen till kvinnor
och barn och
offer för våld i
hemmet;
Föreningen
tillhandahåller
också ett
program för
våldsförövare i
hemmet.
Psykologisk
rådgivning;
juridisk
rådgivning och
målsägande
biträde, social
medling långvarig
terapi;
familjekonsultatio
ner och parterapi.

601010

www.pulsfoundat
ion.org

till kvinnors
intellektuella,
professionella
och andliga
utveckling.
-Program för
förebyggande
och vård av
personer i
riskzonen med
hjälp av
psykoaktiva
ämnen.
Сдружение
„Знание, успех,
промяна“

Фондация
„Джендър
алтернативи“

Organisationen
Kunskap,
framgång,
färändring

Organisationen jä
mställdhetsaltern
ativet

Offren för
könsbaserat våld

Victims of
gender-based
violence

Rådgivande
centra för
överlevande av
våld i hemmet - 9
AM-6 PM
Rådgivande
telefonlinje för
överlevande av
våld - +359 894
42 09 41 - 9 AM6 PM
Organisationen
upprätthåller ett
rådgivande
centrum,
tillhandahåller
rättshjälp,
psykologiskt och
psykosocialt stöd,
gruppmöten för
våldsöverlevande
och förövare.

Blagoevgrad, 1,
James Bourchier
Str
+359 895 75 00
99
E-mail:
ksc_association
@abv.bg
Plovdiv, 38, 4
January Str
Tel: +359 32 26
07 08; +359 879
260 101
E-mail:
office@genderalt
ernatives.org
www.genderalter
natives.org

TYSKLAND
Socialt stöd

Organisation (DE)

Organisation

Beskrivning av attribut
/ ansvar

WEISSER RING e.V.

Vit Ring

Institution grundad på
1970-talet som
arbetar med alla
grupper av offer
Alla arbetare är
frivilliga volontärer
Online-support är
tillgängligt
https://weisserring.de/hilfe/onlinebera
tung

Kontaktdatum
(adress, telefon, email,
hemsida)
WEISSER RING e. V.
Bundesgeschäftsstelle
Weberstraße 16
55130 Mainz
Telefon: 06131 8303-0
Fax: 06131 8303-45
E-Mail: info@weisserring.de
Internet: www.weisserring.de

Bundesverband
Frauenberatungsstelle
n und Frauennotrufe*

Nationella
organisationen av
kriscenter och center
för kvinnors behov mot
våld.

Rådgivande center för
kvinnor och flickor som
är utsatta av
könsrelaterade
våldsbrott; länk för
vidarebefordran till
offer till regionala
specialiserade
rådgivningscenter
finns tillgängligt.
Förening för
misshandlade barn
och sexuellt
utnyttjande av barn;
Tillgänglig utbildning
även för
yrkesverksamma inom
området för
barnomsorgsinstitution
er.

DGfPI e.V.
Deutsche Gesellschaft
für Prävention und
Intervention bei
Kindesmisshandlung
und -vernachlässigung
e. V.

Tyska
riksorganisationen för
prevention och
Intervention vid fall av
sexuellt utnyttjade
barn.

ECPAT Deutschland
e.V.
Arbeitsgemeinschaft
zum Schutz der Kinder
vor sexueller
Ausbeutung
Frauenhauskoordinier
ung e.V.*

ECPAT i Tyskland

Del av den
Internationella
sammanslutningen,
mot exploatering av
barn

Organisationen för
skyddade boenden

Kvinnliga offer för våld
i hemmet och sexuellt
våld

KOK
Koordinierungskreis
Menschenhandel*

Nationell arbetsgrupp
under ansvar av
federala ministeriet för
familjefrågor, seniorer,
kvinnor och ungdomar
med olika intressenter
i fråga om THB;
Medlemslista med
rådgivande föreningar
tillgänglig.

SOLWODI e.V.
Solidaritet med kvinnor
i nöd *

En del av den
internationella
föreningen SOLWODI,
som bekämpar tvingad
prostitution för kvinnor.
Förening som arbetar
för mänskliga
rättigheter i frågan om
kvinnors rättigheter.
Ansvarig federal
regering;
Tillgänglighet:
fond för ekonomisk
ersättning
Online-portal

TERRES DES
FEMMES
Menschenrechte für
die Frau e.V.*
Unabhängiger
beauftragter für
Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs

Organisationen för
kvinnors mänskliga
rättigheter
Oberoende
kommissioner för
sexuellt utnyttjade barn

https://www.frauengegengewalt.de/home.html
https://www.frauengegengewalt.de/organisation
en.html

DGfPI
Sternstrasse 9 - 11
40479 Düsseldorf
Telefon:0211 - 4976 80
0
Telefax:0211 - 4976 80
20
E-Mail:info@dgfpi.de
https://www.dgfpi.de/m
itgliederdatenbank.htm
l
http://www.ecpat.de/in
dex.php?id=65

http://www.frauenhausko
ordinierung.de/schutzund-hilfe-beigewalt/frauenhaeuser/fra
uenhaussuche.html
https://www.kokgegenmenschenhandel.de/st
artseite/
https://www.kokgegenmenschenhandel.de/m
itgliedsorganisationenfachberatungsstellen/
https://solwodi.de/791.
0.html

https://www.frauenrech
te.de/online/index.php
Arbetare i oberoende
kommission för frågor
om sexuell övergrepp
mot barn
Glinkastraße 24
10117 Berlin

Telefon: +49 (0) 30
18555 - 1551
Fax: +49 (0) 30 18555
- 4 1551
E-post:
kontakt@ubskm.bund.
de

ZIF –
Zentrale
Informationsstelle
autonomer
Frauenhäuser *

https://beauftragtermissbrauch.de/en/thecommissioner/theoffice/
http://www.fondsmissbrauch.de/
https://beauftragtermissbrauch.de/hilfe/hilf
eportal/
http://www.autonomefrauenhaeuser-zif.de/

Föreningen för
autonomt skydd

* På grund av deras skyddade kontaktuppgifter, publiceras skyddade organisationer normalt inte

För ungefär 10 år sedan använder polisen interna listor över icke-statliga organisationer för
rekommendationer till brottsoffer. Listorna var inte öppna och tillgängliga för allmänheten.
Under 20113 grundades "Online-Datenbank päls Betroffene von Straftaten", en databas för
brottsoffer, finansierad av alla federala stater och även federala regeringen. Den här
databasen är den nuvarande officiella listan över socialt stöd till brottsoffer.
Institution (DE)

Institution (EN)

Beskrivning av attribut
och ansvarsområde

Online-Datenbank für
Betroffene von Straftaten
– odabs.org

ODABS.org - online
database for victims of
crime

Databas för alla typer av
brottsoffer.

Kontakt
(addres, telefon, epost, hemsida)
www.odabs.org
Fredericke Leuschner
Kriminologische
Zentralstelle e.V.
Viktoriastraße 35
65189 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611 157580
odabs@krimz.de
f.leuschner@krimz.de

Dessutom finns det delvis statliga intressenter, kontaktpunkter, institutioner eller stiftelser i
vissa stater med olika verksamhetsområden.

Stiftung Opferhilfe
Niedersachsen

Foundation for victim
support in Lower
Saxony

Grundades för
brottsoffretstöd och
brottsofferskydd i
Niedersachsen 2001;
socialt stöd,
professionellt

http://www.opferhilfe.ni
edersachsen.de

Landesstiftung
Opferschutz
Baden-Württemberg

Foundation for victim
support in BadenWürttemberg

Stiftung Opferhilfe
Bayern

Foundation for victim
support in
Bavaria

Stiftung RheinlandPfalz für Opferschutz

Foundation for victim
support in
Rheinland-Pfalz

Landesstiftung
Opferschutz
Schleswig-Holstein

Foundation for victim
support in
Schleswig-Holstein

psykosocialt stöd och
ekonomiskt stöd
erbjuds samt onlineportal för offer över
hela delstaten
Niedersachsen.
Grundades av
regeringen i
Niedersachsen
Grundat för
brottsoffretstöd och
brottsofferkompensatio
n i BadenWürttemberg;
Finansiellt och socialt
stöd är tillgängligt
Grundat för
brottsofferkompensatio
n och ekonomiskt stöd
till offrenstöd i Bayern
Grundades för
brottsofferkompensatio
n och ekonomiskt stöd
i Rheinland-Pfalz
Grundat för
brottsofferkompensatio
n och ekonomiskt stöd
till offretstöd i
Schleswig-Holstein

http://www.landesstiftu
ng-opferschutz.de

http://www.opferhilfeba
yern.de/
https://jm.rlp.de/de/the
men/opferschutz/stiftu
ng-rheinland-pfalzfuer-opferschutz/
http://stiftungopferschutz-sh.de/

Kontaktinformation (adress, telefon, e-post)
Institution
Psychosoziale
Prozessbegleitung
(Professional
Psychosocial Support)

Information of and lists of approved Professional Psychosocial Support

Federal Ministry of
Justiceand Customer
Protection

http://www.bmjv.de/DE/Themen/OpferschutzUndGewaltpraevention/Opferhilfeund
Opferschutz/Opferhilfe_node.html

Baden-Württemberg

http://www.olgstuttgart.de/pb/,Lde/Startseite/Service/Psychosoziale+Prozessbegleitung

Bayern

https://www.justiz.bayern.de/media/pdf/psychosozialeprozessbegleitung/liste_anerkannte_prozessbegleiter_26.9.2017.pdf

Berlin

https://mdjev.brandenburg.de/justiz/opferhilfe.html
Brandenburg

Bremen

Hamburg

Hessen

MecklenburgVorpommern

https://www.justiz.bremen.de/detail.php?template=20_search_d&search%5Bsend%
5D=true&lang=de&search%5Bvt%5D=psychosoziale+Prozessbegleitung

Information under
http://www.hamburg.de/justizbehoerde/service/7823368/psychpbg/
no list available

https://ordentliche-gerichtsbarkeit.hessen.de/themen-von-z/psychosozialeprozessbegleitung

https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/sm/Soziales/Hilfe-f%C3%BCrOpfer-von-Gewalttaten/

https://www.mj.niedersachsen.de/startseite/opferschutz_und_opferhilfe_bei_stra
Niedersachsen

ftaten/qualitaetsstandards_durchfuehrung_psychosozialen_prozessbegleitung_niede
rsachsen/qualitaetsstandards-fuer-die-durchfuehrung-der-psychosozialenprozessbegleitung-in-niedersachsen--110971.html

https://www.justiz.nrw.de/BS/opferschutz/psychosoz_prozessbegl/index.php
Nordrhein-Westfalen

https://jm.rlp.de/de/themen/opferschutz/psychosoziale-prozessbegleitung/
Rheinland-Pfalz

https://www.saarland.de/225618.htm
Saarland

https://www.justiz.sachsen.de/content/5732.htm
Sachsen

https://mj.sachsen-anhalt.de/themen/opferschutz/psychosoziale-prozessbegleitung/
Sachsen-Anhalt

https://www.schleswig-holstein.de/DE/Justiz/Themen/zeugenbegleitprogramm.html
Schleswig-Holstein

Thüringen

https://www.thueringen.de/th4/tmmjv/LL/opferhilfeundopferschutz/psychosozialep
rozessbegleitung/index.aspx

Juridiskt stöd
I Tyskland erbjuder icke-statliga organisationer i princip inte rättsligt stöd, endast om jurister
och advokater arbetar där. Juridiskt bistånd erbjuds av advokater som är registrerade i lokala
samfund.

Institution (DE)

Institution

Beskrivning av attribut
och ansvarsområde

Kontakt
(adress, telefon, epostl, hemsida)

Bundesrechtsanwaltsk
ammer

Tysklands
advokatsamfund

Organ för
samordningen av alla
underenheter in
Tyskland.

Nebenklage e.V.,
Vereinigung von
RechtsanwältInnen zur
Wahrung von
Opferinteressen im
Strafverfahren

Advokatföreningen för
tillvaratagande av
brottsoffrens intressen
i straffrättsliga
förfarandet

Alla offer för brott,
särskilt offer för
sexuella brott

www.brak.de
https://www.beabrak.de/bravsearch/se
arch.brak
Bundesrechtsanwaltsk
ammer
Körperschaft des
öffentlichen Rechts
Littenstraße 9
10179 Berlin
Telefon: +49-30 - 28
49 39 – 0
Telefax: +49-30 - 28
49 39 – 11
E-Mail:
zentrale@brak.de
https://www.nebenklag
e.org/anwaltssuche/
Geschäftsstelle:
Rechtsanwältin
Susanne Latttek.
Kottbusser Damm 67,
10961 Berlin
(Neukölln)
info@nebenklage.org;

Telefon: +49
30/450000-0,
http://www.nebenklage
.org
Anwaltsnotdienst
Strafverteidiger

Plea-hotline

Privata grundat
plattform av en tysk
advokat och
advokatbyrå med
tillgång till
privatdektektiv.

https://anwaltsnotdiens
t.com/
Ltd. Director:
Jack Baratheon White
Sitz:
Trojan House Top
Floor 34
Arcadia Avenue
London
N3 2JU
United Kingdom
Registered in England
& Wales No 07280057
Fon: +44 (0) 207
7706340
Repräsentanz Berlin:
Deutsche
Anwaltsvermittlung
Herr Dieter Müller
Friedrichstr. 125
10117 Berlin
Fon:0700 8870 8860
www.deutscheanwaltsvermittlung.de
info@deutscheanwaltsvermittlung.de

HÄLSO- SJUKVÅRD

Institution
(DE)

Institution

Kontakt
(addres, telefon, e-post,
hemsida)

Bundesministerium für Arbeit
und Soziales

Förbundsministeriet för
arbetsmarknadsfrågor och
sociala frågor

Bundesministerium für Arbeit
und Soziales
(BMAS)
Wilhelmstraße 49
10117 Berlin
Postanschrift: 11017 Berlin
Telefax: 030 18 527 2236
E-Mail-Adresse:
info@bmas.bund.de
http://www.bmas.de/DE/Theme
n/Soziale-Sicherung/SozialeEntschaedigung/Opferentschae
digungsrecht/oeg.html

Bundesministerium für
Gesundheit

Federala ministeriet för
Hälsa

S.I.G.N.A.L. e.V.
Intervention im
Gesundheitsbereich gegen
häusliche und sexuelle Gewalt

Föreningen för vård vid våld i
hemmet och sexuellt våld

Unabhängiger beauftragter für
Fragen des sexuellen
Kindesmissbrauchs

Lyder under regeringen, ger
ekonomiskt stöd, Online-portal

Bundesministerium für
Gesundheit (BMG)
Referat I "Internet, Soziale
Netzwerke"
Erster Dienstsitz:
Rochusstraße 1, 53123 Bonn
Zweiter Dienstsitz:
Friedrichstraße 108, 10117
Berlin (Mitte)
Telefon: 030 18441-0
(bundesweiter Ortstarif)
Fax: 030 18441-4900
E-Mail:
poststelle@bmg.bund(dot)de
https://www.migrationgesundheit.bund.de/en/homep
age/
https://www.bundesgesundheit
sministerium.de/themen/kranke
nversicherung/opferhilfesexuellermissbrauch.html#c4886
http://www.signalintervention.de/Koordinierungs
stelle
Arbeitsstab des Unabhängigen
Beauftragten für Fragen des
sexuellen Kindesmissbrauchs
Glinkastraße 24
10117 Berlin
Telefon: +49 (0)30 18555 1551
Fax: +49 (0)30 18555 - 4 1551
E-Mail:
kontakt@ubskm.bund.de
https://beauftragtermissbrauch.de/en/thecommissioner/the-office/
http://www.fondsmissbrauch.de/
https://beauftragtermissbrauch.de/hilfe/hilfeportal/

Organisation
(SE)

Målgrupp

Beskrivning av
ansvarsområden.

Kontaktinformatio
n
(adress, telefon,
email, hemsida)

Frälsningsarmén
Sverige

Offren för THB:
Män, kvinnor,
barn och familjer
med flera
exploateringar,
mest sexuella,

Frälsningsarmén
(TSA) är djupt
engagerad i
kampen mot
människohandel.
TSA arbetar inom

Madeleine
Sundell
Address:
Nybrogatan 79 B,
114 41
Stockholm,

prostitution,
tvångsarbete,
tvångsarbete.

Noomi, Hela
Människan in
Malmö

Kvinnor som är
offer för våld i
hemmet och
kvinnor i
prostitution och
människohandel.

Talita Sverige

Kvinnor utnyttjas i
prostitution,
människohandel
för sexuella
ändamål.

områdena
förebyggande,
skydd och
återintegration av
offer för
människohandel
där deras liv kan
återställas och
där de får det
stöd de behöver
för att bygga upp
sina liv mot ett
hållbart
återvändande i
samhället.
Noomi ger ett
säkert hus i södra
Sverige, för
kvinnor som har
blivit
misshandlade i
prostitution och i
människohandel.
De anställda är
utbildade
socialarbetare
och arbetar
tillsammans med
andra
intressenter som
myndigheter och
andra ickestatliga
organisationer för
att ge bra hjälp.
Noomi gör också
eftersökningar för
att komma i
kontakt med
kvinnor i
prostitution för att
kunna erbjuda
dem information
om deras rättsliga
ställning och sätt
att kunna lämna
sin nuvarande
livsstil
Talita har bildat
en metod för
rehabilitering som
består av tryggt
boende,
traumerapi,
utbildning,
framtidsplanering
, och övergång till
självständigt
boende (
medstudier /

Postadress: Box
5090, 102 42
Stockholm
Phone
+46(0)8-562 282
00
Website:
www.fralsningsar
men.se

Elizabeth
Samuelsson
Address:
Poststugan 78,
21165 Malmö,
Sweden
Phone
+46(0)406323521,
Website
www.noomimalm
o.se

Phone:+46(0)704
-304464
Email:
info@talita.se
Website:
http://talita.org

arbete) och
integration i
samhället.
Brottsoffer-jouren
Sverige

Offren, vittnen
och andra som
drabbats av brott

Representerar
åsikter från
brottsoffer och
vittnen till
regeringen och
andra
intressenter för
att påverka både
politik och i
praktiken.

FöreningenAnhör
iga Till Sexuellt
Utnyttjade Barn,
ATSUB

Barn som utsätts
för utnyttjande i
Sverige

Juridisk
rådgivning,
gruppterapi

Terrafem
Nätverk
För kvinnors
rätt mot mäns
våld

Terrafem är en
ideell
organisation som
arbetar för
kvinnors rättighet
i alla åldrar att bo
i ett samhälle
utan våld och
våldsbrott.

Terrafem är en
organisation som
arbetar för
kvinnor som har
blivit eller är
smittade,
våldtagna,
trakasserade,
hotade, riskerade
för
tvångsäktenskap,
undertryckta i ditt
personliga liv
eller på annat
sätt upplever
missbruk av din
man, partner,
pojkvän, far, bror
eller någon
annan person.
Vi kommer att
prata med dig via
telefon eller göra
planer för att du
besöker oss för
ett privat möte.
Arbetar med
flertalet
beslutsfattare, för
att öka

Rädda
Barnen Sverige

Barn som
upplever våld
eller riskerar.

Address:
Fabriksväg 25,
plan 6
120 30
Stockholm
Phone
+46(0)8-644 88
00
E-mail
info@brottsofferjo
uren.se
Website:
http://www.brottso
fferjouren.se/
Address:
Brännkyrkagatan
43,
Mariatorget,
Stockholm,
Telefon +46(0)86442112
Website
http://atsub.se/
Address:
Kungsholmsgata
n 8, Stockholm
Telefon +46(0)8643 05 10
Webbsida
http://www.terrafe
m.org/

Address:
Landsvägen 39
Sundbyberg,
Stockholm

Kvinnojouren Ada
Tjejjouren

FemCenterKvinn
ojour

Barnahus

Utnyttjade
kvinnor,
tonårsflickor och
barn

Kvinnor som har
hotats eller
slagen, som har
utsatts för våld i
händerna på sin
man, partner,
pojkvän, föräldrar,
syskon eller en
annan släkting.
Kvinnor som har
utsatts för
sexuella
övergrepp, som
känner sig
fångade eller
isolerade eller
som riskerar
tvångsäktenskap
Barn som utsätts
för sexuella
övergrepp

medvetenhet
bland
yrkesverksamma
i det offentliga,
och direkt stöd till
föräldrar och
barn. Har
behandlingsanläg
gningar för
tillhandahållande
av stöd och
psykoterapi för
barn som är
traumatiserade.
Ada ger hjälp,
juridisk
rådgivning och
skydd för
misshandlade
kvinnor,
tonårsflickor och
barn. Driver ett
akutboende för
kvinnor,
tonårsflickor och
barn som
behöver fly för
att undvika hot
och våld i
hemmet.
Juridisk
rådgivning och
stöd vid
förberedelser av
möten med polis
och rättsväsende,
vägledning,
kommunikation
med andra
myndigheter och
annat praktiskt
stöd. Errbjuder
även skyddat
boende vid
behov.

Skyddat boende
för barn är en
speciell plats där
barn som
misstänks
utsättas för våld
eller sexuella
övergrepp tas
emot. Barn
behöver inte vara
i kontakt med
polisen,

Telefon
+46 (0)8-698 90
00
Webbsida
https://www.radda
barnen.se/

Telefon
Kvinnor skydd:
+46 (0) 31 - 13
11 66
Tonåringshem:
031 - 13 35 55
Juridisk
rådgivning: +46
(0) 31 - 13 35 96
Hemsida:
https://www.kvinn
ojouren-ada.nu/

Adress: Box 171
75, 200 10
Malmö
E-post:
info@femcenter.s
e
Telefon
+46 (0) 40-23 87
00, hemsida:
http://www.femce
nter.se/

Telefon
114 14 (polis)
Hemsida
https://polisen.se/
Ompolisen/Olikatyper-avbrott/Brott-motbarn/Barnahus/

åklagarna,
läkare,
socialtjänsten
och
barnpsykiatrin på
olika ställen, utan
kan komma till en
säker, barnvänlig
plats
och det finns ett
flertal runt om i
landet.

KAPITEL 4
Brottsoffrers hjälplinjer i Rumänien, Bulgarien, Tyskland, Sverige

Hjälplinje

Målgrupp

Institution /
organisation

Help-Line
Telephone Line

Offrer för
människohandel

Organisationen
mot
människohandel

Nationell
telefonlinje, utan
kostnad

Offren för våld i
hemmet,
människohandel,
könrelaterat våld
eller multipel
diskriminering

Organisationen för
jämnställdhet
mellan kvinnor och
män. (ANES)

A.L.E.G hjälplinje

Offer för
könsrelateratvåld

Föreningen för
frihet och
jämställdhet A.L.E.G.

Öppettider

0800.800.678
reachable even
from abroad, at
number
+4021.313.31.00
Available on
working days,
programme
8.00-16.00
0800 500 333
Öppettider 24/7

0753.893.531
Öppettider
Måndag fredag
9.00-18.00

Funktionsbeskriv
ning

Telefonlinje för
offer för
människohandel,
anmälan om
eventuella fall av
människohandel.

Brottsoffer samt
potentiella vittnen
eller andra som
är medvetna om
dessa typer av
våld och som
behöver stöd,
information och
rådgivning kan
ringa gratis både
från rumänien
och utomlands.
En onlinerådgivning som
riktar sig till offer
för sexuellt våld
och andra former
av könsrelaterat
våld. Genom
denna
onlinetjänst,
A.L.E.G. kan
specialister ge

Barnens telefon

information och
hjälp. Personer
som är medvetna
om sitt missbruk
kan också få
information till
hjälp att förstå
effekterna av
missbruk, vilka är
de vanligaste
reaktionerna hos
offren och hur
man kan agera
för att hjälpa
offren.
Alla fall av
övergrepp som
överförs av
barnets telefon
hänvisas
omedelbart till
socialtjänsten i
länet /
hemområdet och
/ eller andra
institutioner (polis
osv.), I
förekommande
fall.

Missbrukade
barn
Rapport om
missbruksfall

Organisationen
barnens
hjälptelefon.

116,111
Måndag söndag
8,00-20,00

Hjälplinje

Målgrupp

Institution /
organisation

Öppettider

Funktionsbeskriv
ning

116 000

Saknade barn

Förvaltas av
Nadja Center
Foundation

24/7

Hotline för
saknade barn

116 111

Alla barn

Förvaltas av
Animus
Association

24/7

Hjälp och stöd för
alla barn

0 800 1 86 76
+359 2 981 7686

Alla brottsoffer
utsatta för våld

Förvaltas av
Animus
Association
Foundation

24/7

Stöd för alla offer
utsatta för våld

+359 2 981 9300

Offren för
könsbaserat våld

Förvaltas av
Nadja Center
Foundation

24/7

Stöd till offer för
könsbaserat våld

BULGARIEN

0700 18 250

Alla offer för brott

Förvaltas av
National Legal
Aid Bureau

9 AM-5 PM, på
arbetsdagar

Nationell hotline
för brottsoffer

0800 20 100

Alla offer för
människohandel

Förvaltas av
A 21 Bulgarien

24/7

Hotline för offer
för
människohandel

Hjälplinje

Målgrupp

Institution /
organisation

Öppettider

Funktionsbeskriv
ning

Hjälptelefon för
utsatta kvinnor

Kvinnor utsatta
för våldsbrott

Förbundsminister
iet för
familjefrågor,
seniorer, kvinnor
och ungdomar
08000 116 016
https://www.hilfet
elefon.de/

24/7 tillgänglig
Som det inte
kunde ringas från
utanför Tyskland
Offren kan
använda den via
e-post via
webbplats eller
via Chatt, båda
endast
tillgängliga på
tyska

Anonym
rådgivning på 17
språk, med
hänvisning till
lokalt
brottsofferstöd.

Hjälplinje

Målgrupp

Institution /
organisation

Öppettider

Funktionsbeskriv
ning

020-521010

Könsbaserat våld

Terraferm

08.00-17.00 på
veckodagar.

Stöd till
brottsoffer som
utsatts för våld.

020-3900000

Människohandel

Nationellt
Metodstöd mot
prostitutution och
människohandel

TYSKLAND

SVERIGE

Operativt
metodiskt stöd till
alla kommuner,
myndigheter och
icke-statliga
organisationer i
frågor som rör
prostitution och
alla former av
människohandel

0200-21 20 19

Offren, vittnen
och andra som
drabbats av brott

Brottsofferjouren
Sverige (Offer
Support Sweden)

Måndag och
onsdag 9.0017.00
Tisdag och
torsdag 9.0019.00
Fredag 9.0016.00
9: 00-16: 00
arbetsdagar

Hjälp och stöd till
brottsoffer

020-356356

Barn utsätts för
utnyttjande i
Sverige

116 000

Försvunna barn

ATSUB, Svenska
föreningen för
släktingar till
sexuellt
missbrukade
barn
SOS Alarm

24/7

Försvunna barn

116 111

Alla barn

BRIS

14.00-21.00 varje
dag.

Stöd och hjälp för
barn

020-50 50 50

Kvinnor utsatta
för våld

Nationella centret
för kvinnofrid

24/7

Information och
professionellt
stöd.

Information och
support

