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Gefördert durch die Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration und Frauen

Gestaltung: www.lesotre.de
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Kurzzeittherapie

Gestaltung: www.lesotre.de

Unterstützung in Krisensituationen

E-mail Beratung

Spendenkonto
LARA – Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER

Beratungsangebot

Persönliche und telefonische Beratung
Montag – Freitag, 9.00 –18.00 Uhr

Telefonische und persönliche Beratung

e

Begleitung bei Anzeige und bei einem Prozess

Fuggerstraß

Fuggerstraße

Fuggerstraße

Telefon
Telefax
Web
E-mail

Konto dla ofiarodawców
LARA – Verein gegen sexuelle Gewalt an
Frauen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER

Krisen- und Beratungszentrum
für vergewaltigte und
sexuell belästigte Frauen
Fuggerstraße 19
10777 Berlin-Schöneberg
0 30-2 16 88 88
0 30-2 16 80 61
www.lara-berlin.de
beratung@lara-berlin.de

Specjalistyczny ośrodek ds.
przeciwdziałania przemocy seksualnej
wobec kobiet*

Angehörigenberatung

Dokształcanie dla innych grup zawodowych

Gefördert durch die Senatsverwaltung
für Arbeit, Integration und Frauen

Gruppenangebote
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Krisenintervention
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Juristische Beratung durch Rechtsanwältinnen

Porady dla rodziny i bliskich

NOTATKI

Fuggerstraße

Gestaltung: www.lesotre.de

Porady prawne udzielane
przez
adwokatki
Begleitung
bei Anzeige
und bei einem Prozess

Masz prawo do wsparcia
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Unterstützung
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przestępstwie i w procesie sądowym

Sie
Notizen

E-mail Beratung

Krisen- und Beratungszentrum
für vergewaltigte und
sexuell belästigte Frauen
Fuggerstraße 19
10777 Berlin-Schöneberg
0 30-2 16 88 88
0 30-2 16 80 61
www.lara-berlin.de
beratung@lara-berlin.de

Terapia krótkoterminowa

Persönliche und telefonische Beratung
Montag – Freitag, 9.00 –18.00 Uhr

Krisen- und Beratungszentrum
Fachstelle gegen sexualisierte
für vergewaltigte und
Gewalt an Frauen*
sexuell belästigte Frauen
Fuggerstraße 19
10777 Berlin-Schöneberg
Telefon Specjalistyczny
0 30-2 16 88 88
ośrodek ds.
Telefax 0 30-2 16 80 61
przeciwdziałania
Web www.lara-berlin.de przemocy seksualnej
kobiet*
E-mail wobec
beratung@lara-berlin.de

Telefonische und persönliche Beratung

Oferty grupowe

Telefon
Telefax
Web
E-mail

Spendenkonto
LARA – Verein gegen sexuelle Gewalt an Frauen e.V.
Bank für Sozialwirtschaft
IBAN DE93 10020500 0003 2668 01
BIC BFSWDE33BER

Beratungsangebot

Pomoc w sytuacjach kryzysowych

Wspiera kobiety* z niepełnosprawnością i bez niepełnosprawności niezależnie od ich orientacji seksualnej,
pochodzenia, narodowości i wieku w przypadku gwałtu, napaści i ataków o charakterze seksualnym, a także molestowania seksualnego.
Możesz do nas przyjechać, bez względu na to, jak
dawno miała miejsce przemoc.
Porady są bezpłatne i, jeśli sobie tego zażyczysz, anonimowe.
Porady można uzyskać osobiście lub przez telefon,
za pośrednictwem infolinii.
Udzielamy również porad dla rodziny i bliskich starających się pomóc dotkniętym przemocą kobietom*.
Osobom zawodowo dotkniętym skutkami przemocy seksualnej oferujemy informacje, wskazówki oraz
współpracę.
Współpracownice LARY to: psychoterapeutki, psycholożki i pracownice socjalne posiadające dodatkowe
wykształcenie terapeutyczne. Wszystkie posiadają wieloletnie doświadczenie z konsekwencjami przemocy
seksualnej.

Pomoc

Działania promocyjne

Opiekę zdrowotną dla kobiet* realizujemy poprzez
różnorodne działania służące zwalczaniu skutków
przemocy seksualnej.

Współpracownice LARY pracują w różnych regionalnych i krajowych grupach roboczych w celu poprawy
warunków dla kobiet* dotkniętych przemocą seksualną.

W sytuacjach kryzysowych oferujemy szybką, niebiurokratyczną pomoc za pośrednictwem infolinii telefonicznej.
W razie potrzeby poradnictwo może być realizowane
z pomocą tłumaczki*.
Współpracujemy z doświadczonymi adwokatkami,
które regularnie doradzają w naszych pomieszczeniach.
Nasze poradnictwo kieruje się zasadą, z której wynika, że odpowiedzialność za przemoc leży po stronie
sprawców, a nie dotkniętych nią kobiet*.

Zapobieganie
Oferujemy działania dokształcające dot. skutków przemocy seksualnej. Oferta ta jest kierowana do pracowników* z sektora opieki zdrowotnej i społecznej, a także
policji i pracowników* wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli*, studentów* i innych osób.
Oferujemy regularnie kursy dla kobiet* na temat przemocy seksualnej w życiu codziennym i asertywności.
LARA e.V. jest odpowiedzialna za poniższe strony internetowe:
www.lara-berlin.de
www.ko-tropfen-nein-danke.de
www.nein-heisst-nein-berlin.de

Nasze pomieszczenia są
wykorzystywane wyłącznie
przez kobiety.

Zarówno na forum publicznym, jak również w mediach
omawiamy społeczne powiązania przemocy seksualnej i staramy się przeciwdziałać uprzedzeniom i mitom
występującym w tym kontekście.

Stowarzyszenie
Podmiotem Specjalistycznego ośrodka ds. przeciwdziałania przemocy seksualnej wobec kobiet* jest stowarzyszenie Verein gegen sexuelle Gewalt e. V. Zostało
ono założone w 1992 roku. Stowarzyszenie działa
przeciwko przemocy seksualnej oraz w celu i poprawy
prawa kobiet* i dziewcząt* do samostanowienia seksualnego.
To właśnie tu opracowywane są nowe projekty i pomysły, które nie otrzymują finansowania publicznego.
Praca jest realizowana przede wszystkim w oparciu o
osobiste zaangażowanie.
Przekazując darowiznę na rzecz naszej organizacji Ty
również możesz przyczynić się do poprawy sytuacji kobiet*, które stały się ofiarami przemocy seksualnej.

Mobilne porady dla uchodźczyń* jest projektem LARY
który wspiera szczególnie kobiety* dotknięte przemocą
i ich dzieci z niepewnym lub tymczasowym zezwoleniem na pobyt. Wszechstronna i niebiurokratyczna pomoc ma na celu poprawienie ciężkiej sytuacji życiowej
tej grupy społecznej.

