Inne oferty
Działania przeciwko przemocy w środowisku
społecznym jest skuteczne jedynie w przypadku, kiedy wszystkie instytucje zajmujące się
problemem efektywnie ze sobą współpracują.
Oferujemy:
współpracę z policją, wymiarem
sprawiedliwości i innymi grupami
zawodowymi
wydarzenia informacyjne
seminaria szkoleniowe
projekty o charakterze prewencyjnym
wnioski legislacyjne dotyczące
zapobiegania przemocy
Jakich zasad należy przestrzegać dla
swojego bezpieczeństwa?
W przypadku niebezpiecznej sytuacji
zawiadom policję
Trzymaj w gotowości telefon lub telefon
komórkowy, aby móc wybrać numer
alarmowy 133 (112)

W przypadku dalszych pytań zapraszamy
do kontaktu:

Polnisch | Polskie

Gewaltschutzzentrum Niederösterreich
3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Telefon 02742/319 66 (Faks -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Godziny otwarcia: pn., wt., czw., pt. w godz. 9–17;
śr. w godz. 14–17
2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Telefon 02622/24 300 (Faks -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Godziny otwarcia: pn., czw., pt. w godz. 9–14;
wt. w godz. 14–16
3910 Zwettl, Landstraße 42/1		
Telefon 02822/53 003 (Faks 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Godziny otwarcia: pn., czw., pt. w godz. 8–12,
wt. w godz. 14–16
Wszystkie lokalizacje są dostępne telefonicznie w
czwartek od 17:00 do 20:00: 02742/319 66

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Centrum Ochrony Ofiar i
Zapobiegania Przemocy

Nas oraz adresy naszych filii można również
znaleźć na stronie internetowej:
www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Uznana instytucja ochrony ofiar na zlecenie:

W przypadku obrażeń zgłoś się do
lekarza
Zrób zdjęcia ewentualnych obrażeń i
udokumentuj zajście (oraz wcześniejsze
bezprawne ingerencje)
Zanotuj nazwiska i adresy świadków
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Pomoc dla ofiar przemocy domowej
i stalkingu
Centrum Ochrony przed Przemocą Dolnej
Austrii (Gewaltschutzzentrum Niederösterreich) oferuje poradnictwo i wsparcie dla ofiar
przemocy domowej w związkach partnerskich oraz po ich zakończeniu, jak również
dla dotkniętych nią dzieci
Przemoc wobec dzieci
Przemoc wobec rodziców
Przemoc na tle seksualnym
Przemoc w środowisku społecznym
Celem procesów wsparcia i interwencji jest
zwiększenie bezpieczeństwa ofiar przemocy.
Miarą tego jest położenie kresu przemocy i dalsze zabezpieczenie indywidualnej integralności.

Oferujemy poradnictwo psychosocjalne, wsparcie i pomoc
Uwolnienie się od przemocy
Przezwyciężanie sytuacji kryzysowych
Przygotowywanie ocen ryzyka i osobistych
planów bezpieczeństwa
Zakaz wchodzenia i zbliżania się
Sporządzanie doniesień
Wnioski sądowe / kontakty z urzędami
Centrum Ochrony przed Przemocą oferuje
poradnictwo w języku ojczystym, a w razie
konieczności sięga po pomoc tłumaczy.
Porad udzielają pracownicy socjalni i prawnicy.
Wszystkie oferty są poufne i bezpłatne.

Wsparcie procesowe
Ofiary aktów przemocy, w szczególności
przemocy domowej, przemocy na tle seksualnym i stalkingu, otrzymują psychosocjalne
i prawne wsparcie procesowe.
Centrum Ochrony przed Przemocą Dolnej
Austrii (Gewaltschutzzentrum Niederösterreich) oferuje:
informacje na temat doniesień
i postępowania karnego
wsparcie przy sporządzaniu doniesień
oraz podczas rozpraw sądowych
i negocjacji
psychosocjalne wsparcie na wszystkich
etapach postępowania
pośrednictwo i przejęcie kosztów
reprezentacji prawnej w postępowaniu
karnym
informacje na temat dalszych kroków,
jak np. ustawa o ofiarach przestępstw
i psychoterapia

