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Çdokush mund të jetë një viktimë e një vepre penale dhe ka nevojë për ndihmë. 
Prandaj, ju lutem mos hezitoni të kërkoni ndihmë dhe këshilla nga ofertat e mëpos-
htme. 

MBROJTJA POLICORE E VIKTIMAVE 
Gjatë këshillimit policor, viktimat, dëshmitarët dhe të afërmit pas veprave të krimit, 
pas aksidenteve në komunikacion ose në raste fatkeqësie mund të marrin këshilla 
dhe mbështetje. Për më shumë informacion, shih në 
net: www.polizei.rlp.de/Opferschutz. 
 

Polizeipräsidium Koblenz 
Telefoni: 0261 - 103-2874, E-Mail: 
opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Mainz 
Telefon: 06131 - 65-3388, E-Mail: 
opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Westpfalz, 
Kaiserslautern 
Telefoni: 0631 - 369-1404, E-Mail: 
opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Rheinpfalz, 
Ludwigshafen 
Telefoni: 0621 - 963-1154, E-Mail: 
opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de 

Polizeipräsidium Trier 
Telefoni: 0651 - 9779-1255, E-Mail: 
opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de 

 

 

Ofertat mbështetëse të drejtësisë 
Ministria e Drejtësisë jep informata të ndryshme për viktimat nga veprat penale në 
faqen e internetit www.jm.rlp.opferschutz.de, ndër të tjerat mbi: 
• pikat e kontaktit për dëshmitarët nëpër gjykata, 
• fondacionin Rheinland-Pfalz për mbrojtjen e viktimave, 
• procesi i pasues civil, 
• kompensimi shkelës-viktimë dhe 
• shoqërimin psikosocial gjatë procesit. 

 

ORGANIZATAT E TJERA NDIHMESE 
Faqja e internetit www.opferschutz.rlp.de e qeverisë së Landit jep një pasqyrë mbi 
një shumëllojshmëri të organizatave ndihmëse dhe shërbimeve këshilluese në 
Rheinland-Pfalz. Ajo përmban ndër të tjerat: numra e urgjencës, ofertat mbështetëse 
si dhe informacione se ku viktimat e një vepre penale mund të marrin mbështetje 
njerëzore dhe financiare. 

http://www.polizei.rlp.de/Opferschutz
mailto:opferschutz.ppkoblenz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.ppmainz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.ppwestpfalz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.pprheinpfalz@polizei.rlp.de
mailto:opferschutz.pptrier@polizei.rlp.de
http://www.jm.rlp.opferschutz.de/
http://www.opferschutz.rlp.de/


Udhëzime plotësuese 
për viktimat në Rheinland-Pfalz 

 2/2 
 

 
Mbështetje mund të merrni edhe tek: 

• Numri telefonik për ndihmë i shoqatës WEISSER RING e.V., për viktimat nga 
veprat penale 
Telefoni: 116 006 , www.weisser-ring.de 

• Numri telefonik për ndihmë: Dhuna kundër Grave 
Telefoni: 0800 116 016, www.hilfetelefon.de 

• Arka shëndetësore për fatkeqësi në Rheinland Pfalz, për ndihmësit e parë 
dhe ata të emërgjencës 
Telefoni: 02632 960-0, www.ukrlp.de 
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