További lehetőségek
A közvetlen szociális környezetben történő
erőszak elleni fellépés csak akkor eredményes, ha a probléma által érintett intézmények hatékonyan összedolgoznak.
Amit kínálunk:
Együttműködés a rendőrséggel,
igazságügyi és egyéb szakmai
csoportokkal
Tájékoztató rendezvények

További kérdéseivel kérjük, keressen
minket az alábbi elérhetőségeken:
Alsó-ausztriai Eröszakvédelmi Központ
(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich)
3100 St.Pölten, Riemerplatz 1/DG
Telefon 02742/319 66 (Fax -6)
office.st.poelten@gsz-noe.at
Nyitvatartás: H, K, Cs, P 9-17, Sze: 14-17 óra
2700 Wr. Neustadt, Zehnergasse 1, E05
Telefon 02622/24 300 (Fax -6)
office.wr.neustadt@gsz-noe.at
Nyitvatartás: H, Cs, P 9-14, K: 14-16 óra

Megelőzési projektek

3910 Zwettl, Landstraße 42/1		
Telefon 02822/53 003 (Fax 02822/53 155)
office.zwettl@gsz-noe.at
Nyitvatartás: H, Cs, P 8-12, K: 14-16 óra

Törvényjavaslatok az erőszak
megelőzésére

Csütörtökön 17 és 20 óra között telefonon minden
helyszín elérhető: 02742/319 666

Továbbképzések

Mi az, amit biztonsága érdekében
alapvetően figyelembe kell vennie?
Amennyiben Ön az Ön számára
veszélyes helyzetbe kerül, értesítse
a rendőrséget
Telefonját vagy mobilját tartsa keze
ügyében, és vészhelyzetben hívja a
133-as (112-es) számot

Ungarisch | Magyar

Megtalál bennünket és kihelyezett irodáinkat az
interneten is:

gewaltschutz
zentrum
niederösterreich
zentrum für opferschutz
und gewaltprävention
Áldozatvédelmi és
erőszak-megelőzési
központ

www.gewaltschutzzentrum.at/noe

Elismert áldozatvédelmi intézmény, a következő
által megbízva:

Sérülés esetén menjen orvoshoz
Esetleges sérüléseiről készítsen
fényképet és dokumentálja az esetet
(a korábbi támadásokat is)
Jegyezze fel a tanúk nevét és címét
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Segítség családon belüli erőszak és
zaklatás áldozatainak
Az Alsó-ausztriai Eröszakvédelmi Központ
tanácsadást és támogatást nyújt
Párkapcsolatban lévö és párkapcsolat
utáni erőszak áldozatainak, illetve
érintett gyermekek számára

Pszichoszociális tanácsadást, támogatást és segítséget nyújtunk

Válsághelyzetekkel való megbirkózás

Az erőszak, különösen a családon belüli
erőszak, szexuális erőszak és zaklatás
áldozatai pszichoszociális és jogi eljárási
támogatásban részesülnek.

Veszélyértékelés és személyi biztonsági
tervek készítése

Az Alsó-ausztriai eröszakvédelmi Központ
az alábbiakban áll rendelkezésre:

Kiút az erőszakból

Gyermekek elleni erőszak áldozatainak

Belépési és megközelítési tilalom

Szülők elleni erőszak áldozatainak

Segítség feljelentés megtételében

Szexuális erőszak áldozatainak

Bírósági beadványok / kapcsolattartás
a hatóságokkal

A közvetlen szociális környezetben
megtörtént erőszak áldozatainak
A támogatási és beavatkozási folyamat célja,
hogy növeljük az erőszak áldozatainak biztonságát. Mérföldkő ebben az erőszak megállítása, és az egyén testi épségének továbbiakban
való biztosítása.

Eljárási támogatás

Az áldozatsegítő központ anyanyelven is
biztosít tanácsadást, szükség esetén tolmács
bevonásával
A tanácsadás női szociális munkások és női
jogászok részvételével történik.
Minden ajánlat bizalmas és díjmentes.

Feljelentéssel és büntetőeljárással
kapcsolatos tájékoztatás
Elkísérjük az áldozatot a feljelentés
megtételére, valamint a bírósági
meghallgatásokra és eljárásokra
Pszichológiai tehermentesítés az
eljárások minden lépésénél
Jogi képviselő közvetítése és
költségeinek fedezése büntetőeljárásban
Tájékoztatás további lépésekről, például
a bűncselekmények áldozatainak jogait
szabályozó törvénnyel vagy pszichoterápiával kapcsolatban

