
Kompromis 
sprawca-ofi ara 
Rozwiązywanie konfl iktów i osiąganie porozumienia

Godziny urzędowania
  poniedziałek  09.00–19.00
  wtorek       09.00–19.00
  środa       09.00–13.00
  czwartek       09.00–13.00
  piątek       09.00–13.00
  Terminy rozmów po uzgodnieniu

Rachunek bankowy
  Bank Sparkasse Hannover
  IBAN  DE57 2505 0180 0000 2297 41
  BIC  SPKHDE2HXXX

Kolej miejska, linia tramwajowa, pociągi Nie-
mieckich Kolei

  Przystanek Dworzec Główny Hanower
  Pieszo od Dworca Głównego Hanower przez 

Lister Meile ok. 6 minut wzgl. 500 m

Waage Hannover e.V.

Jesteśmy stowarzyszeniem użyteczności publicznej, 
niekomercyjnym ośrodkiem mediacji i łagodzenia 
konfl iktów w mieście i regionie Hanower. 
Nasze centrum jest fi nansowane i wspierane m. in. 
ze środków kraju związkowego, darowizn i grzywien.

Prowadzimy działalność w różnego rodzaju obsza-
rach:

  doradztwo i pośrednictwo po czynach karal-
nych / kompromis sprawca-ofi ara

  punkt mediacji i porozumienia / pozasądowe 
rozwiązywanie konfl iktów międzyludzkich i 
cywilnoprawnych 

  doradztwo w przypadku konfl iktów w rodzinie 
i w związku

  edukacja w zakresie mediacji (BM / BMWA)

Nasza działalność respektuje uznane standardy pro-
wadzenia mediacji wzgl. uznany przez ministerstwo 
sprawiedliwości regulamin mediacji.

Wszystkie osoby zatrudnione w Waage dysponują 
uznanym wykształceniem w zakresie mediacji, 
trwającym przynajmniej 200 godzin, i regularnie się 
dokształcają. Jesteśmy bezstronni, zobowiązani 
do zachowania poufności i gwarantujemy uczciwy 
przebieg rozmów.

“Nasz ośrodek Waage Hannover 
e.V. skutecznie pośredniczył już 

w tysiącach przypadków.
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Friesenstraße
Friesenstraße

Sedanstraße

WAAGE Hannover e.V.
Friesenstraße 14
30161 Hannover

Dane kontaktowe
  tel    0511 700 521 40
  faks 0511 700 521 41
  info@waage-hannover.de
  www.waage-hannover.de www.waage-hannover.de
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Wir sind stolz auf  
über 25 Jahre Kieferorthopädie 

auf höchstem Niveau.  
In Hannover.

Zahnspangenwelt Kleefeld

Kirchröder Straße 77 
30625 Hannover

Telefon: 0511 - 55 44 77 
kleefeld@zahnspangenwelt.de

Zahnspangenwelt Bothfeld

Sutelstraße 2 
30659 Hannover

Telefon: 0511 - 123 27 380 
bothfeld@zahnspangenwelt.de
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KIeferorTHopädIScHe  
Behandlungen für  
Jugendliche 10 – 20 Jahre

Umfassende Behebung von Funktionsstörungen●

des Kauapparates und der Kaumuskulatur unter
Berücksichtigung der Körperhaltung

Zahnregulierung mit modernsten sichtbaren oder●

unsichtbaren Apparaturen

Kieferregulierung durch Wachstumsförderung des●

Ober- und Unterkiefers mit zum Teil eigens entwickelten
Geräten

Korrektur von Frontzahn-Engständen und Beseitigung●

schmerzhafter Einbisse

Einordung von verlagerten Zähnen●

Schließen von Zahnlücken●

Erkennen und Behandlung von Fehlern des Kauappa-●

rates, die Konzentrationsschwäche, Schielen, Skoliosen
und anderweitige Haltungsschwächen auslösen können

Behandlung von Kiefergelenksproblemen aufgrund von●

Kiefer- und Zahnfehlstellungen

Individuell angefertigter professioneller Sportschutz●

Interdisziplinäre Kooperation mit spezialisierten●

Orthopäden, Osteopathen und HNO-Ärzten

Aktuelle Informationen auf www.zahnspangenwelt.de●

www.zahnspangenwelt.de

4 – 10 Jahre
 10 – 20 Jahre
 20 – 50 Jahre

50+ Jahrewww.zahnspangenwelt.de

Jugendliche
10– 20 Jahre

◀ KantplatZ

© ZAHNSpANGeNWeLT Alle rechte vorbehalten.
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Zeskanuj kod i 
uruchom nawi-

gację w telefonie!
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Kompromis sprawca-ofiara

Waage Hannover oferuje neutralne ramy, wspoma-
gające rozwiązywanie konfl iktów międzyludzkich po 
czynach karalnych.

Prokuratura oraz sąd mogą po doniesieniu o prze-
stępstwie zlecić Waage podjęcie próby stworzenia 
kompromisu sprawca-ofi ara. Strony zainteresowane 
mogą również zwrócić się do nas same.

Kompromis sprawca-ofi ara polega na pośrednic-
twie, mającym na celu omówienie następstw czynu 
karalnego. Istnieje możliwość wyjaśnienia konfl iktów i 
osiągnięcia porozumienia, np. uzgodnienia rekompen-
saty za powstałe szkody.

Kompromis sprawca-ofi ara jest…

  dobrowolny

  uczciwy i bezstronny

  poufny

  bezpłatny

  niebiurokratyczny

Cała uwaga skupia się na interesach osób poszkodo-
wanych i obwinionych.

Doświadczenie pokazuje, że osoby zainteresowane 
są na ogół zadowolone z przebiegu i wyniku kompro-
misu sprawca-ofi ara. W przeciwieństwie do postę-
powania sądowego, tu mają możliwość spokojnego 
omówienia zdarzenia i samodzielnego wypracowania 
uczciwego rozwiązania. 

Przestrzeganie zawartych porozumień jest następ-
nie kontrolowane przez Waage. Pozwala to uniknąć 
postępowania sądowego.

Na początku oferujemy możliwość odbycia nie-
wiążących rozmów indywidualnych. Ich celem jest 
wyjaśnienie możliwości ewentualnego kompromisu 
sprawca-ofi ara. 

Omawiane jest dalsze postępowanie. W przypadku 
zgody obojga wzgl. wszystkich uczestników docho-
dzi do wspólnej rozmowy. 

Dalsze informacje pod adresem 
  www.waage-hannover.de

““
W przeciwieństwie do 

postępowania sądowego, tu 
można samodzielnie wypracować 

uczciwe rozwiązanie.
Można wyjaśnić konfl ikty i dojść 
do wzajemnego porozumienia.


