
Консултиране и 
превенция на жените
Консултантски център срещу сексуално насилие

BULGARISCH

За нас

Ние сме консултантски център на СкФ е.В. в 
Ремшаѝд със специализация срещо сексуално 
насилие.

Консултантскиа център е точка за контакт за 
Жени и момичета над  16 години, които са били 
засегнати или са засегнати от сексуално насилие. 

Нашият съвет

• Е безплатен
• Анонимен
• е обект на тайна
• е независим от произхода, религията и начина 

на живот
• възможно е ако има липса на умения по немски 

език помоща на преводач или преводачка

Информация и контакт:

Социална услуга на католическите жени e.V. 
Bergisch Land

Индиго - Център за консултиране срещу сексуално 
насилие Theodorstraße 8 42853 Remscheid (долен 
вход)

Контакт: 
Никол Потенца, Философия М. А., Art Therapy M.A. 
Телефон: 02191 69660-28 
Електронна поща:
nicole.potenza@skf-bergischland.de

Шари Волф, Социална работа Б.А., Специалист по 
превенция на насилието, Гестал терапевт 
Телефон: 02191 69660-15 
Електронна поща: 
shari.wolf@skf-bergischland.de

Телефонни съвети: 
Вторник от 16:00 до 17:00 часа
В четвъртък от 10:00 до 11:00 часа

Или говорете с нас на телефонния секретар и ще 
ви се обадим обратно.

Консултантският център е на партерно ниво, но 
достъпен само на три нива. Няма тоалетна без 
бариери. При необходимост обаче има достъпни 
стаи.

gefördert durch:

www.skf-bergischland.de

Indig♀



Помощ и защита от сексуално 
насилие   

Сексуализираното насилие може да има много 
форми. Тя може да бъде засегната от сексуален 
тормоз като от подсказателни забележки или 
нежелано докосване до сексуално насилие или 
изнасилване.

Във всички тези форми правото на сексуално 
самоопределение е масово нарушено. Последиците 
често не знаят как да се справят с тях и на кого да 
се доверят.
 

Често възникват въпроси като:

• Да съобщя ли за жалба? 
• Къде мога да намеря правилната помощ?
• Какво мога да направя, за дa ce науча да се 

справям пак по-добро в ежедневието? 
• Как мога да се справям със стресиращи спомени 

и чувства?
• Нужна ли ми е терапевтична помощ?

С всички тези въпроси, ние сме на страната на 
засегнатите.  

Заедно разработваме начини за напускане на 
кризата и показваме различни възможности за 
действие.  
 

Нашата оферта 

индивидуални консултации:

• Помощ при кризисни ситуации 
• стабилизация
• трансфер на информация
• подкрепа за намиране на други услуги за помощ
• ескорт до полицията и подготовка за съдебното 

производство

Групови оферти:

• Стабилизационна група в стабилизационната 
група, ние искаме да разработим практически 
инструменти и да изпълняваме стабилизиращи 
упражнения, така че засегнатите хора да могат да 
се чувстват по-силни вътрешно и да знаят какво 
ще им помогне в ежедневието в трудни Ситуации.

 
•  Чувстваи се добре група в чувстваи се добре 

група, съвместни дейности като готвене, 
творческа дейност и обмена помежду си 
трябва да се осъществи, за да се подобри 
благосъстоянието на жените. Самостоятелни 
грижи са на преден план тук.

Превенция и връзки с обществеността:

• обща информация събития
• K. O.-Drop
• сексуално насилие в мрежата
• правата ми като жена/определени граници

Нашата област на насилие 

убежище в случай на остра заплаха и насилие:
къща за жени Ремшайд 
тел. 02191 997016 
frauenhaus@skf-bergischland.de 

Грижа за жени от женската къща: втори етап на 
проекта

Консултиране и превенция на жени индиго: 
информация и контакти виж страницата

Подробна информация за нашите проекти можете да 
намерите на началната страница
www.skf-bergischland.de

Помощ и дарение 

ние сме доволни, ако бихте искали да подкрепят 
нашата работа. Насърчете жените да търсят помощ, 
когато имат нужда от помощ и да споделят нашата 
информация.

Дарения също са важни. С вашето дарение ние 
можем да създадем допълнителни оферти, 
които помагат на нашите клиенти и техните деца 
да намерят начин да влязат в ненасилствен и 
самоопределен живот. 

Банкова информация: 
Stadtsparkasse Remscheid
IBAN: DE13 3405 0000 0012 1063 57
BIC: WELADEDRXXX

дарение разписки са издадени.


