Î. Este The Rowan un serviciu confidenţial?

Locaţia Centrului The Rowan

Confidenţialitatea, în cele mai multe cazuri,
este păstrată.

he Rowan

Confidenţialitatea nu poate fi garantată în
următoarele circumstanţe:



când există un risc imediat asupra vieţii sau o
vătămare gravă



când devine evident faptul că agresorul
reprezintă un risc pentru copii sau adulţii
vulnerabili



când încălcarea confidenţialităţii, în ceea ce
priveşte un copil sau o persoană tânără este
necesară în conformitate cu Politica şi
procedurile locale ale Comitetului pentru
Protecţia copilului

Sexual Assault Referral Centre
(Centrul pentru îndrumare în cazul
agresiunii sexuale)

Sprijinirea copiilor, tinerilor,
femeilor şi bărbaţilor care au
fost victimele unui viol, a violenţei
sexuale şi abuzului

 când legea solicită divulgarea
 când victima este un adult vulnerabil
Mai întâi vom discuta cu dvs. despre aceste lucruri.

a

Pentru informaţii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

The Rowan, la nr. 0800 389 4424 sau
vizitaţi site-ul web www.therowan.net
Această broşură este disponibilă, la cerere,
în formate accesibile, inclusiv în Braille, pe CD
şi în limbile minorităţilor.

Personal. Professional.
Protective Policing

Health and
Social Care
•

Î. Ce este The Rowan?

Î. Cu cine mă voi întâlni la centru?

The Rowan este un centru regional specializat
care oferă diferite forme de asistenţă şi servicii
pentru victimele violenţei sexuale, inclusiv în
cazurile de viol şi abuz sexual. Suntem aici
pentru a vă ajuta să vă reveniţi atât fizic, cât şi
emoţional.

Medici special pregătiţi şi asistente medicale
autorizate vă vor oferi asistenţă şi vor avea grijă
de dvs.

Î. Cum pot contacta centrul The Rowan?
Ne puteţi suna la nr: 0800 389 4424 (apel gratuit
24/7) sau puteţi vizita site-ul web pentru mai multe
informaţii, pe adresa www.therowan.net. Dacă ne
sunaţi, noi vă putem oferi suport emoţional; asistenţă,
în cazul în care doriţi să faceţi o plângere la Poliţie,
în cazul în care nu aţi făcut deja acest lucru;
semnalizarea altor servicii de asistenţă, cum ar fi:
serviciile de consiliere; clinica GUM locală; Victim
Support NI (Sprijin pentru victime - Irlanda de Nord)
şi oferim sprijin pentru parteneri, familie şi prieteni.
Î. Cui îi sunt destinate serviciile?
The Rowan oferă servicii bărbaţilor, femeilor,
tinerilor şi copiilor de toate vârstele din
Irlanda de Nord.

Q. Pot fi însoţit de cineva?
The Rowan va oferi un spaţiu confortabil şi
sigur pentru cei care au fost supuşi unui viol,
violenţei sexuale şi oricărui membru al familiei
sale şi prietenilor săi care pot dori să îi
însoţească.

Q. Care este programul de lucru al centrului
The Rowan?
Dacă aveţi întrebări, puteţi contacta biroul între
orele 09:00 şi 17:00, de luni până vineri, la
numărul 9442 4340. Dacă doriţi să raportaţi un
incident şi să primiţi sprijin şi asistenţă, puteţi
face acest lucru apelând linia telefonică de
asistenţă, care este disponibilă 24 de ore pe zi,
365 de zile pe an, la numărul 0800 389 4424.
Dacă doriţi să faceţi o plângere la Poliţie mai
întâi, aceştia ne vor contacta direct pentru a vă
oferi sprijinul şi serviciile noastre.
Î. Am nevoie de programare pentru a mă
prezenta la centrul The Rowan?
Da, aveţi nevoie de programare. Puteţi fie să
ne telefonaţi direct pentru a discuta opţiunile
disponibile şi a stabili când să vă prezentaţi
la centrul The Rowan, fie, dacă aţi contactat
deja Poliţia, vom stabili împreună cu aceştia
o oră la care să vă prezentaţi la centru.

Î. Ce fel de sprijin şi servicii vor fi disponibile
pentru mine?


Suport emoţional;



Contracepţie de urgenţă;



Examen medico-legal efectuat de un
medic special instruit, dacă este
necesar. Proba criminalistică poate fi
stocată pentru o perioadă de timp, până
în momentul în care decideţi dacă doriţi
sau nu să raportaţi situaţia la Poliţie;

 Depistarea şi tratarea infecţiilor cu
transmitere sexuală;
 Asistenţă pentru depunerea plângerii la
Poliţie;
 Semnalizarea celorlalte servicii de
asistenţă, cum ar fi: serviciile de
consiliere; clinica locală GUM; Victim
Support NI (Centrul Suport pentru
victime din Irlanda de Nord);
 Asisten ţă ul terioară
 Evaluarea riscului pentru HIV

