
Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein Wegweiser 

Das Video zum Text findest du hier: Hilfe bei Häuslicher Gewalt im Kreis Gütersloh - Ein 

Wegweiser - YouTube 

Ovo je video za žene u srezu Güterloh, koje su doživele ili još doživljavaju nasilje u kući. Video 

bi trebalo da pokaže: Šta je zapravo nasilje u kući ? Šta mogu da uradim protiv toga i gde u 

srezu Güterloh mogu da dobijem pomoć? 

Ako baš sada ne želiš da vidiš bilo šta na temu nasilje, onda ovaj video možeš naprimer da 

pogledaš i neki drugi put. 

Prvo ćemo da objasnimo, šta je zapravo nasilje u kući, pa ćemo pokazati nekoliko primera. A 

onda želimo da predstavimo razne ustanove za pružanje pomoći u srezu Güterloh i da 

pokažemo, kako one mogu da pomognu ženama koje su pogođene. 

Nasilje u kući – šta je to zapravo? 

Pod nasiljem u kući podrazumevaju se svi vidovi fizičkog, psihičkog i/ili seksualiziranog nasilja 

među ljudima, koji najčešće žive u istom domaćinstvu. 

Pri tome nije bitno da li su ta dva lica u braku, u registrovanom partnerstvu ili jednostavno 

samo zajedno žive. Bitno je to da je reč o vezi koja trenutno postoji, koja je postojala pre 

nekog vremena ili koja se baš sada raskida. 

Nasilje u kući ne mora bezuslovno da se desi kod kuće. Ono može isto tako da se desi na ulici, 

u radnji ili na poslu. Mesto gde se dešava često je u stanu. 

Postoje i primeri za nasilje u kući. Da li su ti poznate takve situacije? 

Da li u tvom partnerstvu doživljavaš uvrede? 

Da li te pred drugima ponižavaju? 

Da li neko kontroliše tvoje finansije ili tvoj mobilni telefon? 

Da li on iznenada postaje veoma ljutit i agresivan? 

Da li dolazi do oštećenja tvojih stvari? 

Da li ti se zabranjuje da razgovaraš sa svojim prijateljima? 

Da li te neko intenzivno prati? 

Da li se ne prihvata to da želiš da se rastaviš? 

Da li te neko dodiruje protiv tvoje volje? 

Da li on time preti da će sam sebi, tebi ili deci nešto da učini? 

Da li te prisiljavaju na seks? 

Da li doživljavaš pretnje i zastrašivanje? 

 Da li te neko gurka, udara ili odguruje? 

Nasilje u kući ispoljava se na mnoge načine. Bitno je međutim: Nasilje predstavlja krivično 

delo, a krivicu snosi uvek učinilac! 

Što se toga tiče, ti nisi sama! Svaka četvrta žena u dobi između 16 i 85 godina već je najmanje 

jedanput tokom svog života maltretirana od jednog partnera.  

Treba da znaš: Ti nisi sama i imaš pravo na to da tražiš pomoć, a i da dobiješ pomoć. U srezu 

Güterloh postoje razne ustanove pružanje pomoći koje mogu i tebi da pomognu, ako 

doživljavaš nasilje. U ovom video snimku predstavićemo ti nekoliko takvih ustanova. 

U slučaju nužde uvek je ispravno da se telefonom pozove policija. Njihov broj je 110. Policija je 

dostupna i danju i noću. 

https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc
https://www.youtube.com/watch?v=wwNFInpP6tc


Ako doživljavaš nasilje u stanu, policija tada može da te zaštiti. Policija će zasebno da ispituje 

tebe i učinioca. Bitno je da ti kažeš šta se dogodilo. 

Ako je reč o nasilju u kući: Onaj ko tuče, taj more da ode! Policija može učinioca iz stana da 

odstrani na 10 dana. On tada dobija zabranu da se vrati i tokom 10 dana više ne sme da stupi 

u stan. Tokom tih 10 dana ima vremena da se zajedno sa drugim ustanovama za pružanje 

pomoći, koje će ovde u videu biti predstavljene, dobije zaštita i iskoristi pravo na savetovanje, 

da bi se zajednički napravio plan šta će sa tobom dalje da bude.  

Bitno je da se zapišu pojedinosti u vezi onoga što se dogodilo, kao što su datum, tačno vreme 

kao i šta se konkretno desilo. Ako si ranjena, bitno je da odeš kod lekara ili kod lekarke i da im 

kažeš, od čega te rane potiču i da se naprave snimci tih rana. To je sve važno, ukoliko 

nameravaš da podneseš krivičnu prijavu. Odluku o tome ne moraš da doneseš odmah. 

Zaštita žrtava policije Gütersloh nudi žrtvama krivičnih dela informativne razgovore i 

savetovanje, kako bi ih zaštitila od daljnjih krivičnih dela i kako bi ih informisala o njihovim 

pravima i mogućnostima. 

Težište rada opunomoćenika za zaštitu žrtava jeste savetovanje žrtava nasilja u kući, stolkinga 

kao i u slučaju seksualnih i nasilničkih krivičnih dela. Broj telefona je: 05241 8691873. 

Kuća za žene u Güterslohu je anonimna ustanova za zaštitu žena i njihove dece. Ovde možeš 

da dobiješ savetovanje, zaštitu i krov nad glavom. 

Adresa te kuće je tajna. Ovde si sigurna. 

Možeš se telefonom javiti u Kući za žene i tako učiniti prvi korak. Broj telefona je 05241 

34100. 

Preko telefona se mogu razjasniti tvoja pitanja, a saradnice će te pratiti dok tražite 

odgovarajuće rešenje za tebe. 

Želiš li da govoriš o tome što ti se desilo ili ti je potrebna podrška u vezi sa pitanjem šta će 

dalje da bude sa tobom? U Savetovalištu za žene / Stručnom odeljenju protiv seksualiziranog 

nasilja u Güterslohu možeš da dobiješ savete od žena-stručnjaka. 

One te savetuju besplatno, anonimno i poverljivo. One tebi veruju i na tvojoj su strani. Ovde 

se zajednički mogu tražiti rešenja. 

Savetovanje je moguće i uz pomoć tumačice. Na savetovanje možeš da dođeš jedanput, ali i 

tokom dužeg vremenskog perioda. 

Telefon za pružanje pomoći u slučaju nasilja protiv žena pod brojem   

08000 116 016 dostupan je i danju i noću. 

Ovde rade žene-stručnjaci, koje te savetuju i pomažu, ako si doživela ili još uvek doživljavaš 

nasilje. 

Savetovanje je anonimno i besplatno. Ovde ima savetovanje na 17 raznih jezika kao i na jeziku 

za gluvoneme, preko video-četa. 

Žene-savetnici uputiće te na odgovarajuće ponude za pružanje pomoći, kod tebe u blizini. 

 

Mi ovde u srezu Güterloh stojimo uz tebe na putu ka životu bez nasilja i možemo da ti 

pružimo podršku. Ti na to imaš pravo! 



Das Video wurde erstellt von der Frauenberatung/Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt 

Gütersloh in Kooperation mit der Gleichstellungsstelle des Kreises Gütersloh. Finanziert vom 

Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


