Eşti expus violenţei, ameninţării sau
controlului din partea familiei tale,
a partenerului sau a altei persoane
apropiate?
Există ajutor pe care - l poţi primi!
w w w. a s t o r p. s e

Pentru tine, cel care eşti
expus violenţei:
Cere ajutor, prin a contacta, de
exemplu, Adăpostul pentru femei,
Serviciul de Asistenţă Socială,
Policlinica, profesorul tau sau alta
persoana în care tu ai incredere
foarte mare si care te poate ajuta
cu primele contacte.
Dacă eşti in situaţia de a părăsi
locuinţa urgent,trebuie să ai
următoarele lucruri:
Bani, telefon, card bancar, carte
de identitate sau paşaport, chei,
haine, medicamente, precum si
alte documente importante.
Pentru copil: jucăria preferată,
haine, biberon, välling si scutece.
Dacă e posibil: datele de contact
ale unui prieten.
Sfat si sprijin:
Dacă simţi nevoia să vorbeşti
cu cineva despre violenţă, poţi
contacta Adăpsturile pentru femei
(Kvinnojouren) sau policlinica
(vårdcentralen). Dacă vrei să
faci parte dintr-un grup ai cărui
membri se confruntă cu aceeaşi
problemă, poţi face o cerere de
înscriere într-o activitate de grup,
adresată Serviciului de Asistenţă
Socială. Acest Serviciu De

Asistenţă Socială te poate informa
si asupra altui tip de ajutor pe care
il poţi primi.
Economie
Contactează Serviciul de Asistenţă
Socială dacă ai întrebări privitoare
la economia ta.
În cazul vătămărilor corporale:
Contactează policlinica (Vårdcentralen) sau departamentul de
urgenţă al unui spital (Lasarettets akutmottagning), pentru a
primi îngrijiri, dar şi certificatul
medical. Acest lucru e important
in cazul in care doreşti sa faci o
plângere către poliţie.
Nevoia de protecţie
Contactează Serviciul de Asistenţă
Socială care va face o evaluare
a riscurilor si a siguranţei tale.
Pe baza acestei analize, îţi poate
fi oferita o locuinţa de protecţie
temporara. Datele de protecţie
trebuie înregistrate la Agenţia de
taxe si impozite(Skatteverket), iar
la Politie trebuie făcută o cerere
pentru a obţine un pachet de
siguranţă, care cuprinde, printre
altele, telefon cu gps si alarmă
acustica.
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Reclamaţie la poliţie
Dacă ai fost lovit si ameninţat,
înseamnă că ai fost supus unei
încălcări a legii. Anunţă Poliţia,
sunând acolo sau mergând la cea
mai apropiată secţie de poliţie.
Dacă doresti să ai sprijin in timpul
interogatoriului sau al procesului, poţi
primi un asistent prin intermediul
poliţiei. De la Departamentul
de sprijinire a victimelor(
Brottsofferjouren) poti primi
informaţii in privinţa reclamaţiei la
poliţie, interogatoriului, procesului,
dar, în acelaşi timp si ajutor personal
in cazul unui interogatoriu la poliţie
sau proces.
Înaintea unei reclamaţii ulterioare
către poliţie:
Tine un jurnal. Se uită foarte usor
anumite împrejurări, precum ziua
faptei sau descrierea infracţiunii.
Fotografiază eventualele vătămări
corporale.
Nu spăla hainele după o eventuală
agresiune
Salvează eventualele sms si e-mailuri.
Contactează doctorul pentru a obţine

certificatul medical în urma unei
eventuale agresiuni

Întrebări in privinţa
îngrijirii, locuinţei şi cercului
de prieteni ai copilului
Te gândeşti la drepturile tale in
calitate de părinte? Drepturile familiei
din cadrul Serviciului de Asistenţă
Socială informează, oferă sfaturi si
analizează intrebări referitoare la
îngrijirea,locuinţa si cercul de prieteni
ai copilului.
Pentru copiii care au fost martori la
o violenţa:
Copiii care au trăit experienţa unei
violenţe ȋntre persoanele apropiate
lui, pot avea nevoie de o consiliere.
Ei pot vorbi despre cele ȋntâmplate
adresându-se organizaţiei Pollux.
Există, de asemenea, posibilitatea de a
face parte dintr-un grup de copii,care
s-au confruntat cu aceeasi situaţie, iar
pentru acest lucru trebuie efectuată
o cerere adresată Serviciului de
Asistenţă Socială (Socialtjänsten).

Pentru tine, cel care comiţi o agresiune
Dacă vrei să fii ajutat pentru a-ţi stopa comportamentul violent, poţi contacta
asistentul social din cadrul policlinicii, pentru discuţii particulare, sau poţi face
o cerere de înregistrare într-o activitate de grup,prin intermediul Serviciului de
Asistenţă Socială (Socialtjänsten).
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Serviciul de Asistenţă Socială
(Socialtjänsten)
Biroul de Emigrări (Medborgarkontoret)
din Åstorp,
Storgatan 7, Åstorp
042 – 643 00 (Medborgarkontoret)
Sau 640 00 (centrala telefonică)
-spune că e vorba de violenţa familială, de
copii sau de adulţi
Adăposturi sociale (Socialjour) – in cazul
solicitării unui ajutor de urgenţă, când
Serviciul De Asistenţă Socială a închis.
Telefon 114 14 (Centrala telefonică a
Politiei, - cere Adăpostul social!)
Poliţia
Berga alle 25, Helsingborg
Tel 114 14. în cazul unei infracţiuni in
desfăşurare, sună la 112.

Pentru cei expuşi, pentru cei care comit
agresiuni, dar şi pentru rude
www.kvinnofridslinjen.se
020 – 50 50 50
Telefonul pentru femei de origine
străină
www.terrafem.org 020 – 52 10 10

Pollux, Åstorp
Sfaturi Drepturile familiei / Drepturile
părinţilor
Consiliere pentru copii si părinţi
Torggatan 19 A, Åstorp
Tel 042 – 574 75
Adăposturi pentru femei (locuinţă,
consiliere pentru cei expusi şi pentru
rude) Kvinnojourer
Helsingborg 042 – 18 15 10
Ängelholm 0431 – 102 96
Höganäs
042 - 34 02 07
Adăposturi pentru victimele violenţei
Ängelholm
0431 – 143 00

Informaţii,sfaturi si sprijin
www.tuvaforum.se
Uitaţi- va chiar şi la adresa:
www.astorp.se/valdinararelation
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