Як з нами зв‘язатися

Більше інформації є на сайті:

Наш центр працює з понеділка
до п‘ятниці. Очні консультації
проходять за попереднім записом
– будь ласка, зателефонуйте нам,
щоб записатися.
Консультації телефоном
(без запису, можна просто
зателефонувати) відбуваються у
наступні години:
> Понеділок 10.00 – 12.00 год.
> Вівторок 10.00 – 12.00 год. 		
(російською мовою)
> Середа 8.30 – 9.30 год.
> Четвер 14.00 – 18.00 год.
> П‘ятниця 10.00 – 12.00 год.

Якщо Вам потрібна термінова
допомога, Ви можете зателефонувати
на цілодобовий телефон довіри для
жінок за номером 08000 116 016.
Консультації доступні в тому числі й
українською мовою.
www.frauennotruf-bielefeld.de/ru/need-help

Крім того, Ви можете в будьякий
час зателефонувати нам та
залишити повідомлення на
автовідповідачі. Назвіть при цьому,
будь ласка, Ваше ім‘я та номер
телефону, щоб ми могли Вам
передзвонити.

FRAUENNOTRUF Bielefeld e.V.

Консультації
для жінок, які пережили сексуальні
домагання, зґвалтування,
переслідування чи інші форми
сексуалізованого насильства
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Ми допоможемо Вам

Зателефонуйте або
напишіть нам

Організація Frauennotruf Bielefeld
допомагає жінкам та дівчатам
від 16 років, які стали жертвами
сексуалізованого насильства. Це
може бути, наприклад, зґвалтування
або спроба зґвалтування, сексуальні
домагання, примус, переслідування.

Ми створили захищений простір,
в якому Ви можете безпечно та
конфіденційно розповісти про те,
що з Вами сталося, та отримати
підтримку.

Ми проконсультуємо Вас у
телефонному режимі чи очно в
нашому центрі. Наші приміщення
легко доступні, у тому числі і на
інвалідному візку.

Ми пропонуємо психологічні
консультації, які допоможуть
Вам впоратися з досвідом
пережитого насильства. Ми не
розпитуватимемо Вас подробиці,
Ви самі вирішуєте, що саме
Ви готові розповісти. Під час
консультацій ми сконцентруємось
на тому, що може допомогти Вам
у поточній ситуації, щоб Вам стало
краще.

Ми підтримаємо Вас та разом
з Вами сплануємо подальші дії,
щоб зупинити насильство або
впоратися з його наслідками.

Будь-яка жінка, яка пережила
сексуалізоване насильство, може
звернутися до нас. Ми пропонуємо
консультації також для родичів
та близьких людей, які надають
підтримку.
Сексуалізоване насильство набуває
різних форм і може траплятися
повсюдно: вдома та на вулиці, на
роботі чи у навчальному закладі, на
війні та під час евакуації.
Кожне зґвалтування – це злочин, де
б і коли б він не робився. Ви завжди
можете звернутися по допомогу!

Крім того, ми можемо допомогти
Вам отримати юридичну допомогу.
Ми розуміємо, як багато потрібно
мужності, щоб звернутися за
підтримкою. Ви можете бути
впевнені, що ми поставимося
до Вас і Вашої проблеми
відповідально.

Ви можете звернутись до нас
анонімно. Наші консультації
конфіденційні, безкоштовні та
добровільні.
Ми консультуємо німецькою,
російською, англійською
та польською мовами. Для
консультацій українською
мовою ми можемо запросити
перекладача.

