Mai multe oferte
Acționarea împotriva violenței din anturajul apropiat este eficientă, numai dacă
toate instituțiile care se ocupă de această
problemă conlucrează într-un mod eficient.
Oferim:
Cooperarea cu Poliția, sistemul judiciar
și alte grupuri profesionale
Evenimente de informare
Seminarii de formare
Proiecte de prevenire
Propuneri legislative privind
prevenirea violenței
Ce ar trebui să respectați întotdeauna
pentru siguranța dvs.?
Într-o situație periculoasă pentru dvs.,
contactați Poliția
Să aveți pregătit telefonul fix sau telefonul
mobil pentru a putea forma 133 (112) în caz
de urgență

Dacă aveți întrebări suplimentare, vă rugăm să
contactați:

Rumänisch | Română

Gewaltschutzzentrum NÖ
3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Telefon 02742/319 66 (Fax -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Program de lucru: luni, marți, joi, vineri,
orele 9:00-17:00, miercuri, orele 14:00-17:00
2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Telefon 02622/24 300 (Fax -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Program de lucru: luni, joi, vineri, orele 9:00 -14:00,
marți, orele 14:00-16:00
3910 Zwettl, Landstraße 42/1		
Telefon 02822/53 003 (Fax 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Program de lucru: luni, joi, vineri orele 8:00-12:00,
marți, orele 14:00-16:00
JO 17:00 - 20:00 Toate locațiile pot fi contactate
telefonic la: 02742 31966
Adresa noastră și adresele birourilor noastre
pot fi găsite și pe Internet la adresa:

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Centrul pentru
Protecția Victimelor
și Prevenirea Violenței

www.gewaltschutzzentrum.at/noe
Recognised victim protection organisation
on behalf of

Dacă aveți răni, luați legătura cu un medic
Fotografiați eventualele răni și consemnați
incidentul într-un proces verbal (și agresiunile
anterioare)
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Ajutor pentru victimele violenței
domestice și ale stalkingului
Centrul pentru Protecția împotriva Violenței din
Austria Inferioară oferă consiliere și sprijin atât
victimelor
violenţei aflate în și după relațiile de
parteneriat, cât și copiiilor afectați
Violența asupra copiilor

Oferim consiliere psihosocială,
suport și asistență

Asistența în cadrul procesului

Gestionarea situațiilor de criză

Victimele actelor de violență, în special ale
actelor de violență domestică, violență împotriva sexului opus și urmărire în scopuri de
hărțuire (stalking), beneficiază de asistență
psihosocială și juridică în cadrul procesului.

Crearea de evaluări ale riscurilor și
planuri personale de siguranță

Centrul pentru Protecția împotriva Violenței
din Austria Inferioară oferă:

Căi de ieșire din situații de violență

Violența față de părinți

Interdicția accesului și interdicția de
proximitate

Informații privind plângerea și procedura
penală

Violența împotriva sexului opus

Depunerea plângerii

Violența în anturajul apropiat

Sesizări în instanță și contacte cu autoritățile

Acordarea de asistență pentru depunerea plângerii, precum și pentru audierile
în instanță și negocieri

Scopul proceselor de sprijin și intervenție este
de a creşte gradul de siguranță a victimelor
violenței. Principiul în acest sens este încetarea violenței și continuarea siguranței
integrității individuale.

Centrul pentru Protecția împotriva Violenței
oferă, de asemenea, sfaturi în limba maternă
sau, dacă este necesar, pune la dispoziție
interpreți.
Consultarea este efectuată de către asistenți
sociali și juriști.
Toate ofertele sunt confidențiale și gratuite.

Asistență psihosocială în cadrul tuturor
etapelor procedurale
Medierea și suportarea costurilor unei
reprezentări prin avocat în cadrul procedurilor penale
Informații despre căile de urmat, cum ar
fi Legea privind victimele criminalității
(Verbrechensopfergesetz) și psihoterapie

