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Violența sexuală 

poate afecta pe 

oricine!  
Ne puteți  

contacta aici  

Violență 
sexual

Consiliere și terapie pentru  
femeile și fetele, victime ale  

violenței sexuale 

Centrul de consiliere  
TARA 

www.taraweb.at

Violența sexuală este manifestă 
atunci când contează doar corpul 
femeilor și fetelor (când acestea 
sunt considerate obiecte sexuale)  

Sunt considerate violențe sexuale fapte 
ca, de exemplu:

• privirile dezagreabile, insinuante
• remarci misogine 
• aluzii cu caracter sexual
• atingeri (contact fizic) pe care  

femeia sau fata nu le dorește
• constrângerea unei femei sau fete la 

întreținerea de acte sexuale
• violul
• abuzul sexual în copilărie  

Violența sexuală reprezintă o vătămare 
gravă a sănătății fizice și psihice 

Centrul de consiliere TARA

Haydngasse 7, Erdgeschoss, 1,  
8010 Graz  
Telefon: 0316 / 31 80 77  
Fax: 0316 / 31 80 77 – 6  
E-Mail: office@taraweb.at  
Internet: www.taraweb.at

Ne puteți contacta telefonic:   
Luni și vineri: între orele 8:00 – 12:00 
Miercuri și joi: între orele 12:00 – 17:00

Puteți beneficia de sfaturile noastre și în 
afara programului de consiliere telefonică. 
Trebuie doar să stabiliți o întâlnire cu noi. 
Sunați-ne sau scrieți-ne prin e-mail.  

Beratungsstelle



Asistare în situații de criză   
Consiliem femei și fete cu vârsta de peste 
16 ani care tocmai au experimentat (trăit un 
episod de) violența sexuală sau au  
contracarat-o 

Consiliere psihosocială   
Împreună cu Dumneavoastră vom găsi  
soluțiile adecvate pentru a face față și  
depăși aceste situații dificile

Consilierea persoanelor apropiate   

Consiliem persoane apropiate cum ar fi 
rude, parteneri de viață, învățători,  
consilieri/asistenți sociali  

Asistare în cadrul procedurilor
Vă consiliem și asistăm la depunerea de 
plângeri la poliție și în cadrul proceselor în 
fața instanței de judecată. Avocații și  
consilierii noștri vor fi prezenți la procesele 
desfășurate în fața instanței. 

• Suntem o echipă de femei, experte pe 
domeniul violenței sexuale.    

• Tot ceea ce ne spuneți va fi tratat  
confidențial (rămâne secret): Nimeni 
nu va afla numele - dacă acest aspect e 
important pentru Dumneavoastră.  
Și nimeni nu va afla că ați fost la noi.  

• Centrul nostru de consiliere a fost  
înființat în anul 1984. Suntem o asociație  
privată sprijinită din bani publici.  
Începând cu anul 2010 sumele donate 
nouă pot fi deduse din impozit. *

• Consilierea este gratuită.   

• Dacă nu stăpâniți bine limba germană 
puteți aduce o persoană care să vă  
asiste în cursul discuției de consiliere.  
În cazul în care vă vom însoți la un pro-
ces în fața instanței vi se va acorda, la  
cerere, o interpretă.  

• dacă ați avut parte de violență sexuală, 
indiferent când s-a petrecut incidentul  

• dacă vă este teamă și vă speriați foarte 
ușor (sunteți înspăimântată)

• dacă vă macină amintirile legate de 
(episoade de) violența sexuală

• dacă aveți senzația că ”trăiți într-o lume 
paralelă” și că nu mai sunteți capabilă de 
a percepe corect (nici) lumea  
înconjurătoare și (nici) propriul corp 

Acest proiect este (co)finanțat de Ministerul 
Federal de Interne.

Nr. ordine în Registrul Asociaților (ZVR-Nr): 323542541 
Date bancare: Steiermärkische Sparkasse 
IBAN: AT64 2081 5027 0090 7336 / BIC: STSPAT2GXXX

Ce vă oferim  

... 
Veniți la noi, 

 ... Cine suntem ... 

REPUBLIK ÖSTERREICH
BUNDESMINISTERIUM FÜR JUSTIZ
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