
Unë dua të ndahem - çfarë 
ndodh? 
 
Te një ndarje vijnë probleme emocionale, 
materiale dhe ligjore. Këto pyetje janë më të 
vështira për të vendosur,nëse ju doni të 
shkëputeni nga një lidhje me dhunë.  
 
Për këtë është  rëndësishme të dini: 
 
Çfarë të drejtash kam unë? 
Çdo të bëhet me fëmijët e mi? 
 
Këtu do të merrni ju informacione të sakta 
dhe të shpejta. 
 

Zyra e konsultimit dhe komunikimit të 
grave Robert-Koch-Str. 18 - 45879 GE  

 20 77 13 
 
Në zyrën tonë të këshillimit ne do të ju 
përgjigjemi pyetjeve të përgjithëshme për 
ligjin e mbrojtjes nga dhuna ashtu edhe për 
ndarjen dhe çështjen e shkurorëzimit 
shkurt dhe saktë. 
Pa lënë orar çdo të: 
 
martë / enjte / premte 
Në kohën nga ora 9.00 deri në orën 12.00. 
 
Gjithashtu mundeni ju të informoheni tek ne 
për ndihmën e pagesës të gjygjit  dhe të 
pagesës të këshillimit. 
Konsultimi jonë nuk  kushton dhe është nën 
detyrimin e ruajtjes të të fshehtës. 

Me çfarë do të jetoj unë dhe fëmijët? 
 
 
Shpenzime të jetesës: 
Burri i juaj është i detyruar të ju përgjigjet 
juve për të ardhurat e tij. 
Nëse shpenzimet e jetesës nuk janë sqaruar 
akoma (me avokt ose deklaratën e betuar) 
dhe ju jeni në vështirësi  ekonomike të 
ardhura nga dhuna dhe ndarja, mund të bëni 
kërkesë për lekët  e papunësisë II/ dhe 
ndihmë sociale (Arbeitslosengeld II / 
Sozialhilfe) 
Zyra e punës/ Zyra sociale janë të detyruar 
me ligj të ju a pranojnë dhe shqyrtojnë 
kërkesën. 
 
Dispononi ju një kartë banke tuajën? 
Nëse jo, hapeni një! Ёshtë e rëndësishme  të 
keni numrin tuaj të kartës  që ta jepni për 
pagesat e ndihmës sociale dhe lekët e 
fëmijës. 
 
Nëse keni fëmijë,   
është e këshillueshme të bëni kërkesën  për 
lekët  paradhënëse të shpenzimeve(deri në 
moshën 12.vjeç) dhe gjithashtu për lekët e 
fëmijës para se të bëni kërkesën e 
ndihmës sociale.  
 
Ju duhet të merrni me vete  kur të bëni 
kërkesën dokumentat e fëmijëve, që 
jetojnë me juve dhe pashaportën ose një 
dokument njoftimi. 

Zyra e punës/ Zyra sociale: 
 
 
Zyra e punës/ Zyra sociale duhet  lekët 
paradhënëse  të jetesës, lekët për femijët 
dhe gjithashtu shpenzimet  e jetesës ti 
llogarisi me sa ju takon për ndihmën 
sociale.Te Zyra e punës/ Zyra sociale duhet ti 
bindni për ndarjen duke paraqitur p.sh një 
dokument nga avokati. Ju lutemi vini re, që 
ndihma sociale fillon nga data e dhënies së 
kërkesës,asnjëherë më parë! 
 
Këto dokumenta ose kopjo duhet ju, po të 
jetë e mundur, në Zyrën e punës/Zyrën 
sociale ti merrni me vete: 

- Dëshmi për të gjitha të ardhurat 
- Pashaportën ose letrën e njoftimit nga 

Zyra për të huaj dhe dokumentin e 
regjistrimit 

- Kontratën e qirasë 
- Dokumente për shpenzimet e ujit, 

rrymës dhe ngrohjes 
- Letrat e bankës për tre muajt e fundit 
- Dokumentin e sigurimeve sociale, 

kartën e taksave të rrogës 
- Çertifikatën e lindjes,dëshminë e 

martesës, dëftesat, kartën e sigurimit 
të shëndetit/-dokumentin (se ju jeni 
gjatë kohës së ndarjes akoma të 
siguruar te burri) 

- Nëse dispononi librezën e kursimit + 
letrat me vlerë 

 
Sillni ju letrat e mësipërme me vete në 

konsultim!  

 

Kërkesat për parapagesën e shpenzimeve 
gjenden tek ne! Për ti plotësuar ose nëse ju 
nuk e dini mjaftueshëm gjuhën gjermane,ju 
ndimojmë ne juve me kënaqësi më tej. 



Banesa 
 
Nëse ju do të largoheni nga banesa e 
përbashkët ose do të përmbushni një 
kërkesë që të banoni vet – ju duhet të 
informoheni për të drejtat e mundshme ! 
 
Në qoftë se ju keni gjetur strehë provisorisht 
jashtë banesës së përbashkët dhe nuk doni 
të banoni më në banesën e përbashkët, kur 
keni të ardhura të pakta ose merrni ndihmë 
sociale,  
mund të bëni kërkesë për një dokument për 
të drejtën e banesës.  
 
Nëse merrni ndihmë sociale duhet që kur të 
kërkoni banesë ti përshtateni kushteve të 
madhësisë së banesës dhe çmimit të 
qirasë.Të dhënat për këtë mund ti merrni në 
zyrën e punës ose këtu te ne. 
 
Me rëndësi : Mos nënshkruani asnjë 
kontratë qiraje pa u konsultuar me Zyrën e 
punës/Zyrën sociale ! 
 
Oferta për banesën mund të gjeni 
 

- te ne 
- në Bashkinë (Rathaus) GE-Buer 
- ose në njoftimet e gazetave p.sh. 

Stadtspiegel, WAZ. 
 
Përveç këtyre mund të kërkoni te shoqëritë e 
banesave.Informacione për këto ka kêtu te 
zyra e konsultimit të grave! 

Shtëpia e grave 
 
Nëse ju do të largoheni nga banesa juaj për 
arsye të përdorimit të dhunës në familje,keni 
mundësi përkohësisht të gjeni mbrojtje dhe të 
banoni në një shtëpi për gratë. 
Informacione më të plota edhe për shtëpinë e 
grave në qytete të tjera ju japim ne me 
kënaqësi. 
 
 
Shtëpia e grave në GE gjendet në 

këtë numër 
 

 20 11 00 
 
 
E drejta për të takuar fëmijët kur ka dhunë në 
familje. 
Në raste sherri ose kur ushtrohet dhunë mbi 
fëmijët ju mund të sqaroni të drejtën e 
mbajtjes së fëmijës edhe para se të bëhet 
shkurorëzimi. 
 
Me rëndësi: Po të jetë e mundur para se të 
braktisni banesën merrni me vete të njëjtat 
letra,si janë te pika “Zyra e punës/ Sociale” të 
paktën në kopjo, që kur ju të këshilloheni me 
një Avokat/e ti keni me vete dokumentat më 
të rëndësishme.Ose i lini kopjot e letrave te 
një person i besuar. Kjo ndihmon, para së 
gjithash kur ka grindje me përdorim dhune, 
që ju të mos ti kërkoni më vonë letrat nga ish-
burri juaj. 

Zyrë që  
konsulton gratë   

 

Frauenberatungsstelle 
Robert-Koch-Str. 18 – 45789 GE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

 
Ndarja – Shkurorëzimi 

 
 
 Banesa? 
 Fëmijët? 
 Zyra sociale? 
 Puna? 
 

 E drejta e kujdestarisë? 
 
 
 

 0209 - 20 77 13 
 
Kohët e zyrës:  Orari i konsultimit 

E martë / enjte / premte 
Nga ora 9.00 deri në orën 12.00 

 
ALBANISCH 
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