
Centralny punkt konsultacyjny 
dla ofiar przestępstw i ich 
rodzin w Szlezwiku-Holsztynie

Schleswig-Holstein. Der echte Norden.



Szanowne Obywatelki i Obywatele kraju związkowego 
Szlezwik-Holsztyn,

nieustająca optymalizacja pomocy dla ofiar oraz zapewnie-
nie im ochrony leży w sferze szczególnego zainteresowa-
nia rządu kraju związkowego Szlezwik-Holsztyn, a zwłasz-
cza Ministerstwa Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i 
Ochrony Konsumentów.
W Szlezwiku-Holsztynie funkcjonują różne organizacje 
pomocy dla ofiar, które oferują różnorodne formy wsparcia. 
Jednak dotychczas brakowało centralnego punktu, gdzie 
ofiary przestępstw mogłyby się zwrócić.
Dlatego 1 lipca 2020 r. utworzyłem przy moim minister-
stwie Centralny punkt konsultacyjny dla ofiar przestępstw i 
ich rodzin. Zespół doradców złożony z dwóch prawniczek, 
dyplomowanej pani pedagog i urzędniczki wymiaru spra-
wiedliwości będzie zajmować się sprawami ofiar i wspierać 
je w znalezieniu odpowiedniej pomocy.
Jednocześnie powołałem panią Ulrike Stahlmann-Liebelt 
na stanowisko pełnomocnika ds. ochrony ofiar w Szlezwi-
ku-Holsztynie, która będzie reprezentować interesy osób 
dotkniętych różnymi przestępstwami i razem z Centralnym 
punktem konsultacyjnym pracować na rzecz zapewnienia 
szybkiej i efektywnej opieki nad ofiarami.

Claus Christian Claussen
Minister Sprawiedliwości, Spraw Europejskich i Ochrony 
Konsumentów w Szlezwiku-Holsztynie



Drogie Obywatelki i Obywatele,

nazywam się Ulrike Stahlmann- 

Liebelt, do czerwca 2020 r. 
byłam prokuratorem naczelnym 
prokuratury w Flensburgu. Od 
ponad 30 lat ochrona ofiar jest 
ważnym i dominującym aspektem 
mojej pracy zawodowej. Byłam 
zaangażowana m. in. w rozwój 

profesjonalnego doradztwa procesowego dla ofiar 
ciężkich przestępstw, wykształciłam w całych Niemczech 
wielu psychospołecznych doradców procesowych, byłam 
współinicjatorem utworzenia w Flensburgu poradni dla 
dzieci, które doznały przemocy domowej i uczestniczyłam 
w tworzeniu na terenie Szlezwiku-Holsztyna standardów 
jakościowych postępowań związanych z przestępstwami 
na tle seksualnym.
Niezmiernie ważne było dla mnie przy tym zaangażowa-
nie wszystkich zainteresowanych tym tematem i dlatego 
postrzegam Centralny punkt konsultacyjny jako sku-
teczne miejsce, gdzie mogą uzyskać pomoc mieszkańcy 
Szlezwiku-Holsztyna, którzy ucierpieli wskutek prze-
stępstw lub są bliskimi takich osób. Z mojego doświad-
czenia wynika, że takim wydarzeniom często towarzyszą 
wstrząs i bezradność, które wymagają udzielenia pomocy 
dotkniętym osobom.
Nasz kraj związkowy jest bardzo dobrze przygotowany 
do niesienia pomocy ofiarom. Pracownicy Centralnego 
punktu konsultacyjnego w zwięzły i usystematyzowany 
sposób oferują możliwości wsparcia, dzięki czemu mogą 
zapewnić szybką i łatwą pomoc.

Ulrike Stahlmann-Liebelt

Pełnomocnik ds. ochrony ofiar w 
Szlezwiku-Holsztynie



Centralny punkt konsultacyjny

Bycie ofiarą przestępstwa lub bliską jej osobą często 
powoduje dezorientację i budzi wiele pytań.
W takich sytuacjach pracownicy Centralnego punktu 
konsultacyjnego dla ofiar przestępstw i ich rodzin  
mogą zaoferować pomoc i wsparcie osobom dotkniętym 
przestępstwem.

Zainteresowane osoby w szybki i przystępny sposób 
dowiedzą się tutaj o przysługujących im prawach i możli-
wościach, znajdą precyzyjne odpowiedzi na nurtujące je 
pytania oraz kompetentną pomoc w swojej sprawie.

Informujemy o
 – prawach świadków i ofiar,
 – przebiegu postępowania przygotowawczego i karnego,
 – aktualnych projektach i zmianach ustawowych w zakre-
sie ochrony ofiar.

Pośredniczymy w nawiązaniu kontaktu z
 – organizacjami oferującymi pomoc dla ofiar,
 – psychospołecznymi doradcami procesowymi,
 – podmiotami specjalizującymi się w odszkodowaniach 
dla ofiar przestępstw.



Naszym celem jest zapewnienie szybkiego i łatwego 
dostępu do istniejących form pomocy oraz umożliwienie 
korzystania z praw przysługujących ofiarom, aby mogły 
uzyskać szybką pomoc, jaka jest im niezbędna i jaka im 
przysługuje.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji razem z pełnomocni-
kiem ds. ochrony ofiar w Szlezwiku-Holsztynie.

Możliwości kontaktu z nami:
 – telefon: 0431-988 3763
 – e-mail: zentraleanlaufstelle@jumi.landsh.de
 – poczta:  Ministerium für Justiz, Europa  

und Verbraucherschutz  
Zentrale Anlaufstelle für Opfer von  
Straftaten und deren Angehörige 
Lorentzendamm 35  
24103 Kiel

Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony 
internetowej pod adresem: www.schleswig-holstein.de/
opferschutz

mailto:zentraleanlaufstelle%40jumi.landsh.de?subject=
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
http://www.schleswig-holstein.de/opferschutz
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