Další nabídky
Řešení násilí v sociálním prostředí má smysl
pouze tehdy, pokud všechny instituce
zabývající se tímto problémem efektivně
spolupracují.
Nabízíme:
spolupráci s policií, justičními orgány
a dalšími profesními skupinami
informační akce
vzdělávací semináře
preventivní projekty
návrhy zákonů na prevenci násilí

Co byste měli mít na paměti pro svou
vlastní bezpečnost?
V nebezpečné situaci zavolejte policii
Mějte připravený telefon či mobil,
abyste v nouzové situaci mohli zavolat
na nouzovou linku 133 (112)

V případě dalších dotazů prosím
kontaktujte:

Tschechisch | čeština

Intervenční centrum Dolní Rakousko
3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Telefon 02742/319 66 (fax -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Konzultační hodiny: Po, Út, Čt, Pá 9:00–17:00
hod., St 14:00–17:00 hod.
2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Telefon 02622/24 300 (fax -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Konzultační hodiny: Po, Čt, Pá 9:00–14:00 hod.,
Út 14:00–16:00 hod.
3910 Zwettl, Landstraße 42/1		
Telefon 02822/53 003 (fax 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Konzultační hodiny: Po, Čt, Pá 8:00–12:00 hod.,
Út 14:00–16:00 hod.
Všechny lokality jsou k zastižení telefonicky ve
čtvrtek od 17:00 do 20:00: 02742/319 66

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Centrum pro ochranu
obětí a prevenci násilí

Na níže uvedených stránkách naleznete adresu
našich poboček:
www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Uznaná organizace na ochranu obětí:

V případě zranění vyhledejte lékaře/
lékařku
Vyfoťte případná zranění a zapište si
průběh incidentu (a také předchozích
útoků)
Sepište si jména a adresy svědků
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Pomoc obětem domácího násilí
a stalkingu
Intervenční centrum v Dolním Rakousku nabízí
poradenství a podporu obětem
násilí v partnerských vztazích
i po jejich rozpadu, stejně jako
u ovlivněných dětí
násilí na dětech
násilí na rodičích
sexualizovaného násilí
násilí v sociálně blízkém prostředí
Cílem podpůrných a intervenčních procesů je
zvýšit bezpečnost obětí násilí. V popředí zde je
především ukončení násilí a následné zajištění
a uchování individuální integrity.

Nabízíme psychosociální poradenství,
podporu a pomoc
Cesta z kruhu násilí
Vyrovnávání se s krizovými situacemi
Posouzení rizika a příprava plánů pro
osobní bezpečnost: Vykázání a zákaz
přibližování se
Podání oznámení
Žádosti u soudu / kontakty s úřady
Intervenční centrum nabízí poradenství také
v mateřském jazyce, anebo jsou v případě
potřeby přibíráni tlumočníci.
Poradenství poskytují sociální pracovníce
a právničky.
Veškeré poskytované služby jsou důvěrné
a zdarma.

Soudní doprovod
Obětem násilných činů, zejména domácího,
sexuálního násilí a stalkingu, je poskytován
psychosociální a právní doprovod k soudu.
Intervenční centrum v Dolním Rakousku
nabízí:
informace o podání oznámení
a o trestním řízení
doprovod při podávání oznámení,
k soudním výslechům a soudním
jednáním
psychosociální podporu ve všech
fázích soudního procesu
zprostředkování a převzetí nákladů
na advokáta, který oběti zastupuje
v trestním řízení
poskytnutí dalších informací, například
co se týče Zákona o obětech zločinů
anebo ohledně psychoterapie

