
Βοήθεια για σεξουαλική ή οικιακή βία
Συμβουλές και βοήθεια παρέχονται επίσης στην περιοχή Viersen κατά τη 
διάρκεια της πανδημίας του κοροναϊού

Στην τρέχουσα κατάσταση κρίσης με σοβαρούς περιορισμούς στη δημόσια ζωή, ο κίνδυνος για 

γυναίκες και παιδιά να βιώσουν ενδοοικογενειακή και σεξουαλική βία αυξάνεται. Ταυτόχρονα, οι 

τραυματισμοί ή η ανάγκη υποστήριξης από τους πληγέντες είναι λιγότερο αισθητές όταν, για 

παράδειγμα, οι πληγέντες δεν πηγαίνουν πλέον στην εργασία. Για τα παιδιά, τους εφήβους και 

τους ενήλικες που πλήττονται από τη βία στο άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, η σημερινή 

κατάσταση μπορεί να σημαίνει ότι οι παθόντες βρίσκονται στο έλεός τους. 

Επομένως: 

Κέντρα παροχής συμβουλών ειδικών και άλλες εγκαταστάσεις υποστήριξης μπορούν ακόμα να 

προσεγγιστούν τηλεφωνικά και ηλεκτρονικά στην περιφέρεια Viersen για τους θιγόμενους ,και να 

παρέχουν υποστήριξη σε μεμονωμένες περιπτώσεις. 

Είναι επίσης σημαντικό να μην αδιαφορείτε, αλλά να παρέχετε υποστήριξη σε περιπτώσεις 

ενδοοικογενειακής ή / και σεξουαλικής βίας, να έρθετε σε επαφή με εξειδικευμένα κέντρα παροχής 

συμβουλών ή, σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, να ενημερώνετε την αστυνομία. 

Παρακάτω είναι ένας κατάλογος των κέντρων παροχής συμβουλών (στην περιοχή Viersen και σε 

εθνικό επίπεδο) με τα αντίστοιχα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία μπορείτε επίσης να βρείτε στη 

διεύθυνση  www.kreis-viersen.de  

Συνοικία Viersen
Για συμβουλές σε άλλες γλώσσες, είναι διαθέσιμος ο χώρος διαμεσολαβητή λαϊκής γλώσσας του 
δημοτικού κέντρου ένταξης της επαρχίας Viersen.

Κέντρο γυναικών Viersen eV - κέντρο παροχής συμβουλών γυναικών
Τηλ .: 02162/18716 
Frauenzentrum-viersen@t-online.de  

Οικία προστασίας γυναικών και παιδιών για τη συνοικία Viersen
Τηλ .: 02162/814342 
frauenhaus@skf-viersen.de  

Κοινωνική υπηρεσία των καθολικών γυναικών e.V. 
Τηλ .: 02162/2498399 
Info@skf-viersen.de  

Donum vitae περιοχή Viersen e.V. 
Τηλ .: 02162/503330 
viersen@donumvitae.org  

Σε εθνικό επίπεδο: 
Τηλεφωνική βοήθεια - βία κατά των γυναικών - σε εθνικό επίπεδο
24 ώρες την ημέρα, σε πολλές γλώσσες: αλβανικά, αραβικά, βουλγαρικά, κινέζικα, αγγλικά, 
γαλλικά, ιταλικά, κουρδικά, περσικά / φάρσα, πολωνικά, πορτογαλικά, ρουμανικά, ρωσικά, 
σέρβικα, ισπανικά, τουρκικά και βιετναμέζικα. Τηλ . : 08000 116016
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