COLECTAREA ANONIMA A URMELOR (ASS)

> Evangelisches Krankenhaus Oberhausen
Clinica de obstetrică si ginecologie
Virchowstr. 20 / 46047 Oberhausen
Telefon 0208 881-0
AJUTOR CONFIDENȚIAL

Amuțirea victimei (pierderea vorbirii), insomnia,
modificarea apetitului, dificultatea de concentrare,
dezgustul, rușinea, frica, sentimentele de vinovăție,
lipsa de putere, sentimentul de neputință, reamintirea
repetată involuntară si nedorită a actului de violență,
izolarea socială sau incapacitatea de munca generate
de acesta sunt reacții »normale« la un eveniment
»anormal«.
Cei afectați pot găsi sprijin în timp util la
Frauenberatungsstelle Oberhausen
(Centrul de consiliere pentru femei din Oberhausen)
Telefon 0208 209707 / E-Mail info@fbst-ob.de

> Frauenberatungsstelle Oberhausen
Helmholtzstr. 48 / 46045 Oberhausen
Telefon 0208 209707
CONSULTANȚĂ TELEFONICĂ

> Consiliere telefonică
0203 29513331

> Linie telefonica pentru ajutorarea femeilor
agresate 08000 116 016
PROTECȚIA VICTIMELOR

> Weisser Ring Oberhausen
Telefon 0208 604495

Program de lucru la telefon
Luni intre orele 9 - 12 / Miercuri intre orele 14 - 17
Joi intre orele 9 - 12 / Vineri intre orele 13 - 15
În afara acestor ore, robotul telefonic este pornit, vă
rugăm să lăsați un mesaj, iar consilierii respectivi vă
vor contacta cât mai curând posibil.
finantat de:

sustinut de: Centrul de consiliere al femeilor și Centrul pentru egalitatea șanselor al orașului Oberhausen

AJUTOR
CONFIDENŢIAL

FAPTE
IMPORTANTE

PASI
DECISIVI

DEPUNEREA
UNEI PLÂNGERI
DA SAU NU?

Vătămările și urmele lasate de actele de violență sunt
documentate legal, ca parte a unui examen medical
precum și asigurate cu ajutorul unui set de criminalistică.

Cei afectați se pot adresa, imediat după s-a produs
actul de violență spitalului mentionat pe reversul
brosurii și pot să ceară o colectare de dovezi anonime
(ASS) chiar dacă la inceput nu vor să depună o plangere.

În timpul examinării, pot fi discutate posibilele consecințe ale agresiunii, cum ar fi infecția cu HIV (virusul
uman de deficienta imunitara) sau alte boli cu transmitere sexuală, precum și îngrijorările cu privire la o
sarcină nedorită și utilizarea unui contraceptiv ulterior.
Ancheta este anonimă, confidențială, liber consimtita și gratuită.

Pentru a asigura prelevarea urmelor, este important
să nu vă schimbați hainele și, dacă este posibil, să
nu faceți duș.

Majoritatea celor afectați sunt foarte stresați după
producerea infracțiunii de violenta (sexuală) la care au
fost supusi și au nevoie de timp, pentru a înțelege ce
s-a întâmplat. Prin urmare, decizia pentru sau împotriva unei plângeri ar trebui examinată cu atenție.
Sfaturile profesionale, puse la dispozitie de exemplu
de catre centrul de consiliere pentru femei, va pot
ajuta in acest sens la luarea unei decizii adecvate.

Cei afectați sunt informați și asupra posibilitatii acordarii unei asistențe psihosociale.

După anchetă, cei afectați primesc informații și datele
de contact de la centrele de consiliere și de la organizatiile de protecție a victimelor.

O reclamație poate fi făcută imediat ori la o dată
ulterioară.

Urmele sunt păstrate la Institutul de Medicină Legală
din Düsseldorf timp de 10 ani și pot fi reapelate în
cazul unei plângeri penale ulterioare.

Depunerea unei plângeri este liber consimțită. Cu
toate acestea, de indată ce actele de violență petrecute au fost aduse la cunostința autorităților insarcinate cu aplicarea legii, cazul va fi pus in urmărire si
plângerea nu mai poate fi retrasă.
Din acest motiv este bine să solicitați o consiliere
juridică înainte de a depune plângerea. În orice caz,
colectarea de dovezi anonime (ASS) face posibila
utilizarea dovezilor ca probe în orice procedură penală
si ulterior.

