
Districtul Viersen   

Pentru sfaturi în alte limbi, sunt disponibili  traducători  din partea  centrului de  

integrare din districtul Viersen.    

• Centrul pentru femei Viersen e.V. - centru de consiliere pentru femei 

Tel .: 02162/18716 Frauenzentrum-viersen@t-online.de

• Casa de protecție a femeilor și a copiilor din districtul Viersen 

Tel .: 02162/814342 frauenhaus@skf-viersen.de

• Serviciul social al femeilor catolice e.V. 

Tel .: 02162/2498399 Info@skf-

viersen.de

• Donum vitae din districtul Viersen e.V.

Tel .: 02162/503330 

viersen@donumvitae.org

Ajutor in cazul violenței sexuale sau domestice  

Chiar si in timpul pandemiei Corona este posibila consilierea și asistența în regiunea 

Viersen.  

Districtul Viersen     

În situația actuală de criză, cu restricții severe în ceea ce privește viața publică, 

crește riscul pentru femei și copii de fi supuși  violenței sexuale sau domestice. 

În același timp, vătămările sau nevoia de sprijin din partea celor afectați sunt mai  

puțin sesizate de ceilalti atunci când, de exemplu, cei afectați nu mai merg la muncă. 

Pentru copiii, adolescenții și adulții care sunt afectați de violență în mediul social  

direct, situația actuală poate însemna că aceștia sunt la discreția celor care practică 

violența asupra lor.  

Prin urmare:  

 Centrele de consiliere de specialitate precum și alte facilități de asistență pot fi

accesate în continuare prin telefon și online în   districtul  Viersen pentru cei 
afectați și oferă asistență și în cazurile individuale.

 De asemenea, este important să nu ne facem că nu vedem, ci să oferim sprijin

în cazuri de violență în familie și / sau sexuală, să contactăm centre de

consultanță de specialitate sau, în caz de urgență, să informăm poliția.

 Mai jos este o listă a centrelor de consiliere (din   districtul  Viersen și din
regiune) cu datele de contact necesare, care pot fi găsite și pe www.kreis-

viersen.de.
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La nivel național: 

• Telefonul în caz de ajutor - violență împotriva femeilor - la nivel național

24 de ore pe zi, în mai multe limbi: albaneză, arab ă, bulgară,

chineză, engleză, francez  ă, italian  ă, ku  rdă (kurmanji), 

persană / farsi, polon     eză, portugheză, română, rusă, sâ    rbă, spaniolă,

turcă și vietnameză.

Tel .: 08000 116016

• Telefonul  in   caz de ajutor  – pentru femeile însărcinate - la nivel național

24 de ore pe zi, în mai multe limbi: albaneză, arabă, bulgară, engleză,

franceză, kurdă, sâ  rbă, spaniolă, poloneză, rusă, turcă.

Tel .: 0800 4040020

• Telefonul  in  caz de ajutor  – in cazul abuzului sexual - la nivel na țional

gratuit și anonim

Luni, miercuri și vineri: între 9:00 și 14:00 marți și joi: 15:00 - 20:00.

Tel .: 0800 2255530

• Linie telefonică de criză pentru părinții singuri din NRW

Asociația mamelor și a taților singuri - VAMV e.V.

Tel .: 0201 82774799

• „Număr în cazul problemelor”

în mod anonim și gratuit, de la telefoane mobile și linii fixe

Luni până  vineri între orele 9 - 11 a.m.

Marți și joi de la 17:00 la 19:00.

Tel .: 116 111

• Agisra Köln e.V.

Centru de informare și consiliere pentru migranți și femei refugiate

Sfaturi în următoarele limbi: albaneză, amharică, arabă, bulgară, germană, 
engleză, franceză, persană, poloneză, sârbo-croată, spaniolă, saho, urdu și 
tigrinya.

Luni până  vineri, între orele 9.00 - 16.00

Tel .: 0221 1390392




