
Ειδική συμβουλευτική υπηρεσία για σεξουαλικά 
κακοποιηθέντα κορίτσια και νέες γυναίκες
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m i s s b ra u c h t e  M ä d c h e n  u n d  j u n g e  F ra u e n

Πληροφορίες για 
ενηλίκους

Griechisch

Rotermundstraße 27 
Είσοδος  Redeckerstraße
30165 Hannover – Vahrenwald
Τηλέφωνο 0511 855554 · Φαξ 0511 855594
info@violetta-hannover.de
www.violetta-hannover.de

ΣΕ ΜΑΣ ΕΡΧΕΣΤΕ ΜΕ

μετρό 1, 2 – στάση Dragonerstraße
λεωφορείο 121 – στάση Niedersachsenring

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Τρίτη    16:00 – 18:00 η ώρα 
Τετάρτη 9:00 – 11:00 η ώρα 
Πέμπτη  10:00 – 13:00 η ώρα

Σε άλλες ώρες μπορείτε να μας μιλήσετε σε αυτόματο 
τηλεφωνητή, προσωπική παροχή συμβουλών μόνο 
κατόπιν ραντεβού.

Πρόληψη

Μετεκπαίδευση

Παροχή συμβουλών 
για κορίτσια και 

νέες γυναίκες

Παροχή συμβουλών 
για γονείς και 

συγγενείς

Συνοδεία σε 
ποινικές δίκες

Παροχή συμβουλών 
για ειδικούς

Με την ευγενική 
υποστήριξη του 



ΔΩΡΕΕΣ 
Η Violetta e.V. (Βιολέττα αναγν. σωματείο) είναι 
αναγνωρισμένη ως κοινωφελής. Οι δωρεές εκπίπτουν 
από το φορολογητέο εισόδημα και ωφελούν άμεσα 
τους θιγέντες.

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ
Violetta e.V.  – Bank für Sozialwirtschaft
IBAN  DE33 2512 0510 0008 4435 00
BIC  BFSWDE33HAN

ΓΙΑ ΜΑΣ
Η ειδική συμβουλευτική υπηρεσία μας 
δραστηριοποιείται από το 1989 ως φορέας της 
πρόνοιας για νέους από μη κρατικούς φορείς.

Εμείς εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές της 
συνολικότητας, της κατάργησης των ταμπού, 
της μεροληψίας για κορίτσια και νέες γυναίκες. Η 
προστασία από νέο ψυχολογικό τραύμα είναι για μας 
μία σπουδαία μέριμνα.

Εμείς απευθυνόμαστε με τις προσφορές μας σε 
ενδιαφερόμενα και θιγέντα κορίτσια και νέες γυναίκες 
ηλικίας από 3 μέχρι 25 ετών και στα υποστηρίζοντα 
πρόσωπα αναφοράς τους, σε ειδικούς από σχολικά, 
παιδαγωγικά και θεραπευτικά ιδρύματα καθώς και 
σε ενδιαφερόμενους, ανεξάρτητα από την εθνική, 
πολιτιστική, θρησκευτική και κοινωνική υπαγωγή τους.

Η παροχή συμβουλών μας είναι δωρεάν και κατόπιν 
επιθυμίας επίσης ανώνυμη. Η συμβουλευτική 
υπηρεσία εγγυάται την τήρηση της υποχρέωσης 
εχεμύθειας λαμβανομένων υπόψη των διατάξεων του 
νόμου.

Στην ομάδα μας που αποτελείται από ειδικούς 
πολλών τομέων εργάζονται γυναίκες με παιδαγωγικές, 
ψυχολογικές, ψυχοθεραπευτικές και ειδικές για 
ψυχολογικά τραύματα εκπαιδεύσεις.

Η VIOLETTA ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΕΙ
	 Θεραπεία και διαγνωστική για κορίτσια ηλικίας 3 

μέχρι 12 ετών

	 Παροχή συμβουλών και θεραπεία για κορίτσια/
νέες γυναίκες ηλικίας 13 μέχρι 25 ετών

	 Παροχή συμβουλών online για κορίτσια/νέες 
γυναίκες

	 Ψυχοκοινωνική συνοδεία σε δίκες

	 Παροχή συμβουλών για συγγενείς και 
υποστηρίζοντα άτομα αναφοράς

	 Παροχή συμβουλών μεμονωμένα και ομαδικά για 
ειδικούς

	 Παροχή συμβουλών σε κρίσεις

	 Τηλεφωνική παροχή συμβουλών

Η VIOLETTA ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ
	 Μετεκπαιδεύσεις για ειδικούς και 

πολλαπλασιαστές/πολλαπλασιάστριες

	 Διαλέξεις, ειδικές διασκέψεις και εκθέσεις

	 Βραδιές συγκέντρωσης γονέων

	 Ενημερωτικές εκδηλώσεις για γνωριμία και 
συμβουλευτική υπηρεσία για μαθητές/μαθήτριες, 
ασκούμενες και ασκούμενους, μελλοντικές και 
μελλοντικούς νηπιαγωγούς

	 Δικές μας δημοσιεύσεις

Η VIOLETTA ΣΥΝΕΡΓΑΖΕΤΑΙ
	 Δικτύωση και συνεργασία με συμβουλευτικές 

υπηρεσίες και

	 ιδρύματα σε τοπικό και υπερτοπικό επίπεδο

	 Συμβουλευτική υπηρεσία Ώθηση κατά της 
σεξουαλικοποιημένης βίας σε αγόρια και νέους 
Τηλέφωνο  0511 123589-11

	 Περιφέρεια Αννοβέρου Συμβουλευτική υπηρεσία 
κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και 
νέων Τηλέφωνο 0511 616-22160


