
spoluprácu s políciou, súdmi a inými 
profesnými skupinami

informačné podujatia

vzdelávacie semináre

projekty v rámci prevencie

návrhy zákonov k prevencii násilia

V prípade otázok sa obráťte na:

Centrum proti násiliu v Dolnom Rakúsku
(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich)

3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Telefón 02742/319 66  (fax -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Otváracia doba: Pon, Ut, Štv, Pia 9–17, Str 14–17

2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Telefón 02622/24 300  (fax -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Otváracia doba: Pon, Štv, Pia 9–14, Ut 14–16

3910 Zwettl, Landstraße 42/1  
Telefón 02822/53 003  (fax 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Otváracia doba: Pon, Štv, Pia 8–12, Ut 14–16

Všetky miesta sú dostupné telefonicky vo štvrtok 
od 17:00 do 20:00: 02742/319 66

Nás a adresy našich pobočiek nájdete 
aj na internetovej stránke na adrese:

www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Ďalšie ponuky 

Riešenie násilie v sociálne blízkom prostredí 
má zmysel len vtedy, ak všetky inštitúcie, 
ktoré sa týmto problémom zaoberajú, spolu-
pracujú efektívne.

Ponúkame:

Čo by ste mali mať na pamäti pre svoju 
vlastnú bezpečnosť?

V nebezpečnej  situácii zavolajte políciu

Majte poruke telefón alebo mobilný 
telefón, aby ste mohli zavolať na číslo 
núdzovej linky 133 (112)

V prípade zranenia vyhľadajte lekára

Vyfotografujte si prípadne zranenia 
a zdokumentujte udalosť 
(a tiež predchádzajúce útoky)

Zapíšte si mená a adresy svedkov

www.gewaltschutzzentrum.at/noe
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Uznaná organizácia na ochranu obetí 
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Pomoc obetiam domáceho násilia 
a stalkingu

Centrum proti násiliu v Dolnom Rakúsku  
(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich) 
ponúka poradenstvo a podporu obetiam

Cieľom týchto podporných a intervenčných 
procesov je zvýšiť bezpečnosť obetí násilia. 
Meradlom je ukončenie násilia a ďalšie 
zaistenie individuálnej nedotknutosti.

násilia v partnerských 
vzťahoch a po ich ukončení,
ako aj zasiahnutým deťom

násilia na deťoch

násilia na rodičoch

sexualizovaného násilia

násilia v sociálne blízkom prostredí

Cesta z kruhu násilia

Zvládanie krízových situácií

Príprava posúdenia rizík a plánov osobnej 
bezpečnosti Zákaz vstupu a priblíženia

Zákaz vstupu a priblíženia

Podanie oznámenia 

Súdne žaloby / kontakty s úradmi

Ponúka psychosociálne poradenstvo, 
podporu a pomoc

Vedenie procesu

Obete násilných činov, predovšetkým 
domáceho, sexuálneho násilia a stalkingu, 
dostanú psychosociálnu a právnu podporu. 

Centrum proti násiliu v Dolnom Rakúsku 
ponúka: 

informácie o oznámení a trestnom 
konaní

sprevádzanie pri podávaní oznámenia, 
na súdnych pojednávaniach a konaniach

psychosociálnu úľavu počas všetkých 
krokov procesu

sprostredkovanie a uhradenie nákladov 
za právne zastupovanie počas trestného 
konania

informácie o ďalších krokoch, ako 
napríklad o zákone o obetiach trestných 
činov a psychoterapii.

Centrum proti násiliu ponúka poradenstvo aj 
v rodnom jazyku alebo v prípade potreby je 
možné využiť tlmočníka.

Poradenstvo poskytujú sociálni pracovníci 
a právnici.

Všetky ponuky sú dôverné a bezplatné.


