
E-MAIL ANFRAGEN AN:
FOR E-MAIL REQUESTS PLEASE CONTACT: 
UPIT ELEKTRONIČKOM POŠTOM NA ADRESU:  
E-MAIL ILE SORULARINIZI YÖNLENDIREBILIRSINIZ:
ÎNTREBĂRI LA ADRESA E-MAIL:
ЗАПРОСЫ ПО ИМЕЙЛУ:

WEITERE INFORMATIONEN UNTER: 
FOR FURTHER INFORMATION VISIT: 
OSTALE INFORMACIJE: 
DIGER BILGILERI DEN ALABILIRSINIZ:
MAI MULTE DETALII:
ДАЛЬНЕЙШАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:

ONLINEBERATUNG:
ONLINE-COUNSELLING: 
SAVJETOVANJE PUTEM INTERNET VEZE:
ONLINEDANISMANLIK: 
CONSILIERE ONLINE:
ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАЦИИ:

frauenhelpline@aoef.at

www.frauenhelpline.at

www.haltdergewalt.at

fem:HELP-App

Gefördert durch das Ministerium 
für Frauen und Gesundheit

معلومات على االنترنت :

االأتصال بالبريد االأكتروني :

اصائح  انترنت :

FRAUENHELPLINE

ÖSTERREICHWEIT KOSTENLOS, RUND UM DIE UHR, 
ANONYM UND VERTRAULICH

GEGEN GEWALT

WOMEN´S HELPLINE AGAINST VIOLENCE

TELEFONSKA POMOĆ ZENAMA POGOÐENIM NASILJEM

ŞİDDETE KARŞI KADINLAR İÇİN YARDIM HATTI

LINIA TELEFONICA DE ASISTENȚĂ  A FEMEILOR  ÎMPOTRIVA 
VIOLENȚEI

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ДЛЯ ЖЕНЩИН, ПОДВЕРГШИХСЯ НАСИЛИЮ

الخط الساخن  لمساعدة المرأة ضد الغنف

0800 222 555
ÎN AUSTRIA O FEMEIE DIN  CINCI ESTE VICTIMA VIOLENȚEI
FRAUENHELPLINE 0800 222 555 OFERĂ  AJUTOR!
ZILNIC ACCESABILĂ, 24 DE ORE DIN 24, GRATUITĂ, ANONIMĂ ȘI  
CONFIDENȚIALĂ

CONSILIERE ÎN ALTE LIMBI:
Luni........................8 – 14 Rusă
Marti ....................14 – 19 Bosniacă-Croată-Serbă
Miercuri ..............8 – 14 Română
Vineri .................... 8 – 14 Turcă
Vineri ...................14 – 19 Arabă
Sambata ................8 – 14 Persă/Farsi/Dari
Toate consilierele vorbesc și limba engleză.
 

Linia telefonică de asistența a femeilor împotriva violenței (Frauen- 
helpline) este primul contact pentru toate aspectele legate de violența 
împotriva femeilor în Austria. Persoanele care apelează la mt numar 
primesc din partea personalului calificat consiliere si sprijin anonim si 
nebirocrat.

O convorbire cu linia telefonică de asistență a femeilor împotriva violen-
ței (Frauenhelpline) poate fi primul pas al ieșirii dintr-o relație violentă!

Un apel la 0800 222 555 poate salva viața!

FRAUEHELPLINE AJUTĂ
 } Femeilor si fetelor, victime ale violenței (precum violența fizică, 
psihică, sexuală, economică și/sau socială) precum și copiilor lor

 } Femeilor si fetelor, victime ale căsătoriei forțate și  a urmărirei 
(molestării) persistente (Stalking)

 } Persoanelor aflate într-o criză de viață și relație
 } Copiilor si tinerilor afectați de violență, precum și a celor care 
au întrebări în acestă privință

 } Persoanelor din mediul victimelor
 } Personalului organizațiilor și al instituțiilor sociale

FRAUENHELPLINE OFERA
 } consiliere telefonică gratuită în situații critice
 } ajutor promt în situații acute de violență și periclitare ridicată
 } consiliere anonimă și confidențială
 } clarificarea situației actuale, descărcare și ajutor de orientare
 } informații juridice și sociale, legate de violența asupra femeilor 
și copiilor

 } informații despre asistentă juridică și socială (Prozessbegleitung) 
în Austria

 } la cerere intervenție telefonică la Poliție, la Protecția copilului 
(Jugendamt) și la alte instituții relevante

 } contact concrect cu refugiile pentru femei, cu centrele 
regionale  de consiliere și intervenție (Interventionsstellen/
Gewaltschutzzentren)

 } informații privind organizațiile, care oferă în continuare ajutor și 
consiliere în întreaga Austrie

RO


