Poskytuje centrum Rowan dôverné služby?

Poloha centra Rowan

Vo väčšine prípadov je dôvernosť informácií
zachovaná.
Dôvernosť informácií nemôže byť zaručená
v týchto prípadoch:
• Keď hrozí bezprostredné ohrozenie života
alebo závažné poranenie;

Poradenské centrum pre obete
sexuálneho násilia

• Keď vyjde najavo, že páchateľ predstavuje
riziko pre deti alebo zraniteľných dospelých;
• Keď porušenie dôvernosti informácií
o dieťaťu alebo mladistvom vyplýva
z regionálnych pravidiel a postupov
krajského výboru pre ochranu detí;
• Keď sprístupnenie informácií vyplýva zo zákona;
• Keď je obeťou zraniteľná dospelá osoba.
O tom sa s vami vopred porozprávame.
Ak potrebujete ďalšie informácie, kontaktujte prosím:
Centrum Rowan na čísle 0800 389 4424 alebo
navštívte naše webové stránky www.therowan.net
Tento leták je na požiadanie dostupný v iných
zrozumiteľných formátoch vrátane Braillovho písma,
na CD a v menšinových jazykoch.

Poskytujeme podporu deťom,
mládeži, ženám a mužom, ktorí
zažili znásilnenie, sexuálne násilie
a zneužívanie.

Čomu sa venuje centrum Rowan?

Kto sa mi bude v centru venovať?

Centrum Rowan je špecializované regionálne centrum,
ktoré poskytuje rôzne druhy podpory a služieb pre
obete sexuálneho násilia vrátane znásilnenia
a pohlavného zneužívania. Našim cieľom je pomôcť
vám zotaviť sa po fyzickej aj citovej stránke.

Asistenciu a starostlivosť vám ponúknu
špeciálne vyškolení lekári a kvalifikované
zdravotné sestry.

Ako môžem skontaktovať centrum Rowan?

Centrum Rowan poskytne bezpečné a útulné
miesto pre tých, kto zažili znásilnenie,
sexuálne násilie a zneužívanie a tiež pre
kohokoľvek z ich rodiny alebo priateľov, kto
ich bude chcieť sprevádzať.

Môžete nám zavolať na číslo 0800 389 4424
(bezplatná linka 24/7) alebo navštívte naše webové
stránky www.therowan.net, kde nájdete viac
informácií. Ak nám zavoláte, môžeme vám poskytnúť
citovú podporu; ak budete chcieť, môžeme vám
pomôcť nahlásiť prípad na políciu, ak ste to ešte
neurobili; môžeme vás nasmerovať na iné podporné
služby napr. na poradenské služby, miestnu kliniku pre
sexuálne zdravie, organizáciu Victim Support NI
a podporu môžeme tiež poskytnúť pre partnerov,
rodinu a priateľov.

Pre koho sú určené naše služby?
Centrum Rowan poskytuje v Severnom Írsku
služby mužom, ženám, mladistvým a deťom vo
všetkých vekových skupinách.

Akú podporu a služby budem môcť
využiť?
• Citová podpora;
• Núdzová antikoncepcia;

Môžem si so sebou niekoho priviesť?

Kedy je centrum Rowan otvorené?
Ak máte akékoľvek otázky, môžete nás
kontaktovať na čísle 9442 4340 v dobe od
9:00 do 17:00 pondelka do piatku. Ak chcete
incident nahlásiť a získať podporu a
asistenciu, môžete zavolať na linku dôvery,
ktorá je otvorená 24 hodín denne, 365 dní
v roku na čísle 0800 389 4424. Ak to najprv
nahlásite na políciu, polícia nás priamo
skontaktuje a požiada, aby sme vám ponúkli
naše služby.
Musím sa na návštevu v centru Rowan
vopred objednať?
Áno, objednať sa musíte. Buď nám môžete
priamo zavolať a zistiť, aké máme
možnosti a dohodnúť si termín návštevy centra
Rowan, alebo v prípade, že ste už
kontaktovali políciu, termín vašej návštevy
centra dohodneme s nimi..
.

• Ak treba, forenzná zdravotná prehliadka
špeciálne vyškoleným lekárom.
Forenzné dôkazy môžu byť nejaký čas
uchovávané, dokiaľ sa nerozhodnete, či
chcete prípad nahlásiť na políciu;
• Skríning a liečba sexuálne prenášaných
infekcií;
• Podpora pri nahlásení na políciu;
• Nasmerovanie na iné podporné služby,
ako napríklad: poradenské služby;
miestnu kliniku pre sexuálne zdravie;
organizáciu Victim Support NI;
• Následná podpora;
• Vyhodnotenie rizika pre HIV.

