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Насловна страна
Драге Берлинчанке и Берлинци, ценјене даме и господо,
захвалјујући финансијској подршци Сенатске Управе за правосудство и заштиту
потрошача дана 17. фебруара 2014 са радом је почела наша Амбуланта за заштиту од
насилја. У прве две године нам се обратило преко 1000 погођених лица, то указује на
јасну потребу у Берлину.
Захвалјујући подршци Сенатске Управе за правосудство и заштиту потрошача,
Сенатске Управе за рад, интеграцију и жене, Сенатске Управе за образованје, младе и
знанје, исто тако подршци предстваника Берлинског парламента и сарадница и
сарадника фракција омогућено нам је да нашу понуду за Вас видно проширимо.
Желимо се срдачно захвалити за ову подршку!
Нашим радом у Амбуланти за заштиту од насилја Вам желимо пружити подршку на
најболји могући начин.
Ако нас желите подржати, овде можете сазнати више о нашем рачуну за донације.

Проф. Др. Мицхаел Тсокос & Др. Саскиа Етзолд &
тим Амбуланте за заштиту од насилја
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Амбуланта за заштиту од насилја
Кућно насилје, сексуално насилје, међулјудско насилје и злоставлјанје деце Цхаритé
сврстава у широко распространјене проблеме са тешким, често врло мучним
здравственим последицама.

Основна идеја наше институције била је осниванје једне понуде доступне свакој жртви
насилја, да би се нанесене повреде правно медицински прегледале и исте
документовале – ово је бесплатно и такође могуће без полицијске пријаве.
Вршимо правно медицинско вештаченје и саветованје након:


кућног насилја код парова у вези



повреда након међулјудских деликта насилја



сексуалног насилја (збринјаванје наступа у станицама хитне помоћи Цхаритé-a)



искуства насилја у Служби / на радном месту



злоставлјанја детета (само преко институцијских организација)

Контакт
Телефонско расположиво време: понеделјак – петак од 8:30 сати до 15:00 сати
Прегледи: понеделјак – петак од 8:00 сати до 16:00 сати
т: +49 30 450 570 270
Обавезно договорите термин за правно медицински преглед и документацију.
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Телесно насилје

Најпре најбитније:
Код акутне повреде обратите се молимо што брже Вашем лекару или некој станици
хитне помоћи, јер код нас нема медицинског збринјаванја рана.
Све се одвија у договору с Вама и исклјучиво уз Вашу сагласност.
Радници Амбуланте за заштиту од насилја подлежу обавези чуванја тајне, такође
према полицији, државном тужилаштву и судовима. Ви сами одлучујете, да ли, кад и
како желити користити Вашу документацију.
Код договореног термина доћи ћемо по Вас на улазна врата. Ми Вам омогућавамо
атмосферу пуног поверенја у заштићеној просторији за правно медицинске прегледе,
документацију и фотографску документацију последица повреда.
Документација не значи да морате поднети казнену пријаву. Напротив постоји
могућност, да се документација код нас чува, тако да се такође касније можете
одлучити за полицијску пријаву. Исто тако, могуће је документацију користити за нпр.
неки цивилно правни поступак.
У кооперацији регистрованог друштва Берлинска иницијатива против насилја над
женама и регистрованог друштва за помоћ жртвама погођеним кућним насилјем по
желји можемо понудити саветованје у просторијама Амбуланте за заштиту од насилја.

Ако сте смештени у болници, налазите се у сигурној кући / уточишном стану или
сте повређени у Служби / на радном месту:
Ако не можете доћи до нас, радо Вас можемо посетити за правно медицинску
документацију у болници, у сигурној кући / уточишном стану или на Вашем радном
месту. Молимо назовите нас и договорите с нама термин или замолите медицинаре, да
за Вас договоре један термин.
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Сексуално насилје

Желите ли поднети пријаву?
Одмах се јавите у најближу полицијску станицу!
Ако сте поднели пријаву у полицији, онда се чуванје трагова може обавити у првих 72
сата након чина, 24 сата дневно у станицама хитне помоћи Цхаритé-a.
У времену од понеделјкa - петка, 8:00 - 18:00 сати преглед обавлја лекарка правне
медицине Амбуланте за заштиту од насилја у кооперацији са гинекологијом /
хирургијом, ван овог времена исклјучиво сараднице и сарадници гинекологије /
хирургије.
Од 01.јула 2016
Ако не желите одмах поднети полицијску пријаву (чуванје трагова без полицијске
пријаве):
У овом случају трагови се поверлјиво могу чувати (VSS; чуванје трагова без полицијске
пријаве) након сексуалног насилја у станицама хитне помоћи Цхаритé-a у првих 72 сата
након чина у времену од понеделјка – петка, 8:00 – 18:00 сати – обевазно у вези с тим
договорите један термин с нама (т: +49 30 450 570 270) и донесите картицу
здравственог осигуранја и личну карту / пасош или неки други докуменат за доказ
идентитета.
Ми чувамо ДНА-трагове једну годину дана, за ово време можете поднети пријаву и
полиција од нас може добити трагове.
Након истека једне године доказни материјал се укланја, без сланја додатне
информације.
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Јесте ли доживели телесно насилје?
Најпре најбитније:
Код акутне повреде молимо обратите се што брже Вашем лекару или некој станици
хитне помоћи, јер код нас нема медицинског збринјаванја рана.
Шта Вам нудимо?
Бесплатно за Вас вршимо правно медицинску документацију Ваших повреда. Ова
документација је важећа на суду, ако се касније одлучите за казнени поступак. Све се
дешава у договору с Вама и исклјучиво уз Вашу сагласност. Ми подлежемо обавези
чуванја тајне такође према полицији и судовима.
Шта морате урадити?
Договорите снама термин путем телефона t: +49 30 450 570 270
Молимо донесите:
Вашу личну карту/пасош или неки други докуменат за доказ идентитета,
лекарске налазе, који су у вези са актуелним чином насилја.
број предметa, ако сте већ поднели пријаву у полицији.
Ви одлучујете сами, да ли, кад и како желите користити документацију!
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