
Consiliere, asistență juridică 
și prevenirea violenței sexuale 
împotriva femeilor și fetelor

w w w . f r a u e n b e r a t u n g . a t

Violența sexuală poate 

afecta pe oricine!



Exemple de violență sexuală 
includ:

Priviri neplăcute, sugestive

Observații misogine

Insinuări sexuale

Atingeri nedorite pentru femeia  
sau fata respectivă

Forțarea unei femei sau a unei 
fete la activități sexuale

Viol

Abuz sexual în copilărie

Violența sexuală este o incălcare gravă 
a sănătății fizice și psihice.

Ce este violență

sexuală?



Veniți
la noi, ...

dacă ați suferit violență sexuală –  
indiferent când s-a întâmplat

dacă vă este teamă şi sunteți speriată din 
cauza asta

dacă amintirile nu vă lasă în pace

dacă aveți nevoie de sprijin în procedurile 
judiciare



Vă
oferim …

Sprijin în situații de criză
Consiliem femei și fete de la vârsta de  
14 ani care au suferit (tentativa de)  
violență sexuală.

Consiliere psihosocială
Împreună, vom găsi modalități de a 
confrunta această situație dificilă. 
Oferim consiliere la traume și informații 
despre psihoterapie.

Consiliere pentru persoanele  
apropriate

De exemplu, consiliem rude, partenerele  
si partenerii, profesoarele/profesorii si  
consilierele sociale/consilierii sociali.

Consiliere pentru a depune o plângere
Vă consiliem dacă doriți să depuneți o 
plângere din cauza violenței sau dacă aveți 
intrebări despre proceduri penale.  
NU trebuie să depuneți nicio plângere dacă 
nu doriți!

Asistență juridică
Vă consiliem și vă însoțim în cazul unei 
plângeri la poliție și apoi în instanță. 
Avocatele și consilierele noastre sunt 
prezente la proces.



Noi suntem …
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o echipă de femei, care sunt experte în 
protecția victimelor violenței sexuale.

Tot ce ne spuneți rămâne confidențial: 
Dacă doriți, nimeni nu va afla identitatea 
dvs., nimeni nu va afla că ați fost la noi.
 
Centrul nostru de consiliere există din 
anul 1982. Suntem o asociație privată 
care este finanțată din fonduri publice.*

Consilierea este gratuită. 
De asemenea, avocata vă reprezintă 
gratuit în instanță.

Într-o conversație personală putem 
căuta împreună modalități pentru dvs. 
– de a procesa prin ce ați trecut și de a 
obține înapoi controlul asupra vieții dvs.



Consiliere pentru femei – 
Apel de urgență în caz de violență 
sexuală
Consiliere, asistență juridică, prevenire

Rötzergasse 13, Uşa 8, 1170 Wien
Telefon: 01/ 523 22 22
E-Mail:  notruf@frauenberatung.at
Internet: www.frauenberatung.at

Ne puteți contacta la telefon:
De luni pâna joi între orele 10 – 15

În afara orelor de telefon:
Consilierea este posibilă şi în afara orelor de 
program. Aranjați o întâlnire cu noi. Sunați-
ne sau trimiteți-ne un E-Mail.

Astfel ne 

puteți contacta:


