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Пропозиції допомоги
по всій Австрії
Надання негайної допомоги по всій
Австрії цілодобово
Гаряча лінія протидії насиллю для жінок
Безкоштовно та за бажанням анонімно

0800 222 555
Онлайн-консультація

www.haltdergewalt.at
Служба ретрансляції для жінок з вадами слуху

www.oegsbarrierefrei.at/frauenhelpline

Екстрений виклик поліції

133 або служба екстреної допомоги в ЄС 112
Безшумний екстрений виклик поліції
(мобільний додаток DEC112)
підходить також для людей з вадами
слуху)

app.dec112.at

Екстрений виклик поліції для людей з вадами слуху

0800 133 133 (надішліть SMS з інформацією про
ситуацію та місце)

Консультації та надання притулків у
випадку виникнення насильства
Огляд консультаційних центрів і притулків в
Австрії
безкоштовно, конфіденційно, багатьма мовами та,
за Вашим бажанням, анонімно
www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/
frauen-und-gleichstellung/gewalt-gegen-frauen/
hilfseinrichtungen

Пропозиції допомоги в федеральних землях
Бургенланд (Burgenland)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства «Дер Ліхтблік» Бургенланд (Der Lichtblick, Burgenland)
м. Нойзідль ам Зее (Neusiedl am See)

+ 43 2167 33 38
www.der-lichtblick.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім‘ї.
Центр захисту від насильства Бургенланд
(Gewaltschutzzentrum Burgenland)
м. Оберварт (Oberwart)

+ 43 3352 31420
www.gewaltschutz.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Бургенланд 

(Frauenhaus Burgenland)
м. Айзенштадт (Eisenstadt)

+ 43 2682 612 80
www.frauenhaus-burgenland.at

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at

Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/burgenland
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Каринтія (Kärnten)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Каринтія

(Kärnten)
«Белладонна» (Belladonna)
м. Клагенфурт (Klagenfurt)

+ 43 463 51 12 48
www.frauenberatung-belladonna.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім‘ї.
Центр захисту від насильства Каринтія
(Gewaltschutzzentrum Kärnten)
м. Клагенфурт (Klagenfurt)

+ 43 463 590 290
www.gsz-ktn.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Клагенфурт 

(Frauenhaus Klagenfurt)
+ 43 463 44 966
www.frauenhaus-klagenfurt.at
Притулок для жінок Філлах (Frauenhaus Villach)

+ 43 4242 31 031
www.frauenhaus-villach.at
Притулок для жінок Лаванталь

(Frauenhaus Lavanttal)
м. Вольфсберг (Wolfsberg)

+ 43 4352 36 929
www.frauenhaus-lavanttal.at
Притулок для жінок Оберкернтен 

(Frauenhaus Oberkärnten)
м. Шпіталь ан дер Драу (Spittal an der Drau)

+ 43 4762 61386
www.frauenhilfe-spittal.at
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Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Екваліз (Equaliz)
м. Клагенфурт та м. Філлах (Klagenfurt und Villach)

+ 43 463 508821
www.equaliz.at

Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр в Австрії (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
12

Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz

Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/kaernten
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Нижня Австрія
( Niederösterreich)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Нижня
Австрія (Niederösterreich)
Центр «Вендепункт» (Wendepunkt)
м. Вінер Нойштадт (Wiener Neustadt)

+ 43 2622 825 96
www.wendepunkt.or.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім‘ї.
Центр захисту від насильства в Нижній Австрії

(Gewaltschutzzentrum Niederösterreich)
м. Занкт Пьольтен та регіональні відділення 

(St. Pölten und Regionalstellen)
+ 43 2742 319 66
www.gewaltschutzzentrum-noe.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Амштеттен 

(Frauenhaus Amstetten)
+ 43 7472 66 500
www.frauenhaus-amstetten.at
Будинок Жінки – Притулок для жінок Занкт
Пьольтен (Frauenhaus St. Pölten)

+ 43 2742 36 65 14
www.frauenhaus-stpoelten.at
Притулок для жінок Нойкірхен 

(Frauenhaus Neunkirchen)
+ 43 2635 689 71 або + 43 676 539 27 90
www.frauenhaus-neunkirchen.at
Притулок для жінок Містельбах 

(Frauenhaus Mistelbach)
+ 43 2572 5088
www.frauenhausmistelbach.at
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Притулок для жінок Мьодлін (Frauenhaus

Mödling)/Центр надання соціальної допомоги
+ 43 2236 465 49
office@frauenhausmoedling.at
Притулок для жінок Вінер Нойштадт 

(Frauenhaus Wiener Neustadt)
+ 43 2622 880 66
www.wendepunkt.or.at/frauenhaus

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр в Австрії (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at

Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі ( ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/niederoesterreich
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Верхня Австрія
( Oberösterreich)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf

20

Допомога постраждалим від
сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Верхня
Австрія (Oberösterreich)
Автономний центр для жінок
м. Лінц (Linz)

+ 43 732 60 22 00
www.frauenzentrum.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім‘ї.
Центр захисту від насильства Верхня Австрія

(Gewaltschutzzentrum Oberösterreich)
м. Лінц та регіональні відділеня 

(Linz und Regionalstellen)
+ 43 732 60 77 60
www.gewaltschutzzentrum.at/ooe
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Вельс (Frauenhaus Wels)

+ 43 7242 678 51
www.frauenhaus-wels.at
Притулок для жінок Лінц (Frauenhaus Linz)

+ 43 732 60 67 00
www.frauenhaus-linz.at
Притулок для жінок Рід (Frauenhaus Ried)

+ 43 7752 717 33
www.frauenhaus-ried.at
Притулок для жінок Штайр (Frauenhaus Steyr)

+ 43 7252 87 700
www.frauenhaus-steyr.at
Притулок для жінок Фьоклабрук (Vöcklabruck)

+ 43 7672 22 7 22
www.frauenhaus-voecklabruck.at
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Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com

Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Центр жіночого здоров’я в м. Лінц 

(Linzer Frauengesundheitszentrum)
+ 43 664 564 83 04
www.fgz-linz.at
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Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz

Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/oberoesterreich
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Зальцбург (Salzburg)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Зальцбург

(Salzburg)
Гаряча лінія екстреної допомоги для жінок
Зальцбург

+ 43 662 88 11 00
www.frauennotruf-salzburg.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім’ї.
Центр захисту від насильства Зальцбург та
регіональні відділення 

(Gewaltschutzzentrum Salzburg)
(Salzburg und Regionalstellen)

+ 43 662 87 01 00
www.gewaltschutzsalzburg.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулки в федеральній землі Зальцбург

(Schutzunterkünfte im Bundesland Salzburg)
(м. Зальцбург (Salzburg), Флахгау (Flachgau), Треннегау (Tennengau), Понгау (Pongau) та Лунгау (Lungau))

+ 43 664 12 82 174
0800 44 99 21
www.viele.at/schutzunterkuenfte
Притулок для жінок Пінцгау (Frauenhaus Pinzgau)
м. Зальфельден (Saalfelden)

+ 43 6582 74 30 21
+ 43 664 500 68 68
www.frauenhaus-pinzgau.at
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Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Об’єднання «Фі л
́ є» (Viele)
м. Зальцбург (Salzburg)

+ 43 662 87 02 11
www.viele.at

Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
28

Центр жіночого здоров’я в м. Зальцбург

(FrauenGesundheitsZentrum Salzburg)
+ 43 662 44 22 55
www.fgz-salzburg.at

Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/salzburg
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Штирія (Steiermark)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Штирія
(Steiermark)
Центр надання консультацій «Тара» (Tara)
м. Грац (Graz)

+ 43 316 31 80 77
www.taraweb.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім’ї.
Центр захисту від насильства Штирія

(Gewaltschutzzentrum Steiermark)
м. Грац та регіональні відділення (Graz und

Regionalstellen)
+ 43 316 77 41 99
www.gewaltschutzzentrum-steiermark.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Грац (Graz) та Притулок для
жінок Капфенберг (Kapfenberg)

+ 43 316 42 99 00
www.frauenhaeuser.at

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Консультаційний центр «Діван» (DIVAN)
м. Грац (Graz)

+ 43 676 88015 744
www.caritas-steiermark.at/hilfe-angebote/fluchtintegration/beratung-hilfe/divan
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Червоный хрест Австрія 

(Österreichisches Rotes Kreuz)
м. Грац (Graz)

+ 43 50 144 510 159
migration@st.roteskreuz.at
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Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz

Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/
service/frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/steiermark
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Тіроль (Tirol)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Консультаційний центр для жінок, які постраждали від сексуального насильства Тіроль (Tirol)
м. Інсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 57 44 16
www.frauen-gegen-vergewaltigung.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім’ї.
Центр захисту від насильства Тироль

(Gewaltschutzzentrum Tirol)
м. Інсбрук та регіональні відділення (Innsbruck und

Regionalstellen)
+ 43 512 57 13 13
www.gewaltschutzzentrum-tirol.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Притулок для жінок Тироль (Frauenhaus Tirol)
м. Інсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 34 21 12
www.frauenhaus-tirol.at
Ініціативний притулок для жінок «Жінки
допомагають жінкам» Інсбрук (Frauenhaus der

Initiative Frauen helfen Frauen Innsbruck)
м. Інсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 58 09 77
www.fhf-tirol.at
Притулок Жіночого центру Осттіроль (Osttirol)
для жінок, які опинились у надзвичайних ситуаціях (Frauennotwohnung des Frauenzentrums)
м. Лінц (Lienz)

+ 43 4852 671 93
www.frauenzentrum-osttirol.at
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Притулок Консультаційного центру для жінок
і дівчат Евіта (EVITA) Унтерланд (Unterland) для
жінок, які опинились у надзвичайних ситуаціях
м. Куфштайн (Kufstein)

+ 43 5372 63616
www.evita-frauenberatung.at

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Організація «Жінки зі всього світу» (Frauen aus

allen Ländern)
м. Інсбрук (Innsbruck)

+ 43 512 56 47 78
www.frauenausallenlaendern.org
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Червоный хрест Австрія 

(Österreichisches Rotes Kreuz)
м. Інсбрук (Innsbruck)

+ 43 664 858 79 20
zusammenleben@roteskreuz-tirol.at
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Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz

Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/tirol
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Форальберг (Vorarlberg)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
нститут соціальних служб (ifs Gewaltschutzstelle)
– Консультаційний центр для жінок з питань
сексуального насильства Форальберг (Voralberg)
м. Фельдкірх (Feldkirch)

+ 43 5 1755 536
www.ifs.at/frauenberatungsstelle-bei-sexueller-gewalt

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім’ї.
Інститут соціальних служб (ifs Gewaltschutz

stelle) – Центр захисту від насильства Форальберг (Vorarlberg)
м. Фельдкірх (Feldkirch)

+ 43 5 1755 535
www.ifs.at/gewaltschutzstelle
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Інститут соціальних служб (ifs Gewaltschutz

stelle) – Притулок для жінок, які опинились у
надзвичайних ситуаціях, Притулок для жінок
Форальберг (Voralberg)
м. Дорнбірн (Dornbirn)

+ 43 5 1755 577
www.ifs.at/frauennotwohnung

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
Центр «Фімейл» (Femail)
м. Лустенау (Lustenau) та м. Фельдкірх (Feldkirch)

+ 43 5522 31 002
www.femail.at
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at

Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz
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Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/vorarlberg
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Відень (Wien)
Всі пропозиції допомоги надаються безкоштовно,
конфіденційно, багатьма мовами та, за Вашим
бажанням, анонімно.

Допомога та надання притулку у разі
експлуатації жінок (торгівля жінками)
Якщо Вас примушують до надання сексуальних
послуг або до праці за дуже малу плату.
Центр кризової інтервенції для постраждалих
від торгівлі жінками (IBF – Interventionsstelle für

Betroffene von Frauenhandel)
По всій Австрії

+ 43 1 796 92 98
www.lefoe.at/ibf
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Допомога постраждалим від сексуального насильства
Центр надання консультацій жінкам з питань
сексуального насильства Відень
Об’єднання для екстрених викликів – Консультація для жінок та дівчат, які були підвергнуті
сексуальному насильству (Verein Notruf)

+ 43 1 523 22 22
www.frauenberatung.at
Цілодобова гаряча лінія для жінок у м. Відень

(24-h Frauennotruf der Stadt Wien)
+ 43 1 71 71 9
www.frauennotruf.wien.at
«Тамар» – Центр надання консультацій жінкам, дівчатам та дітям, які постраждали від
насильства або були підвергнуті сексуальному
насильству (TAMAR)

+ 43 1 334 04 37
www.tamar.at
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Об’єднання «Нінліл» – Розширення прав і можливостей та надання консультацій жінкам з
інвалідністю (Ninlil)

+ 43 1 714 39 39
www.ninlil.at

Допомога постраждалим від домашнього насильства та переслідування
Ці заклади надають консультації жінкам, чоловікам
і дітям, зокрема у випадку насильства в (колишніх)
партнерських відносинах або з боку членів сім’ї.
Віденський Центр кризової інтервенції для
постраждалих від сімейного насилля (Wiener

Interventionsstelle gegen Gewalt in der Familie)
+ 43 1 585 32 88
www.interventionsstelle-wien.at
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Надання притулку і допомоги постраждалим від домашнього насильства
Екстрений номер віденських притулків для
жінок (Notruf der Wiener Frauenhäuser)

+ 43 5 77 22
www.frauenhaeuser-wien.at
Притулки для жінок у Відні – Центр консультації
для жінок (Frauenhäuser Wien – Beratungsstelle)

+ 43 1 512 38 39
www.frauenhaeuser-wien.at/beratungsstelle

Допомога та надання притулку в разі
примусового шлюбу та викрадення
Об’єднання «Східний експрес» (Orient Express)
По всій Австрії

+ 43 1 728 97 25
www.orientexpress-wien.com
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Допомога постраждалим від операцій,
які калічать жіночі статеві органи (КЖСО)
Координаційний офіс КЖСО – Експертний
центр Австрія (FGM/C-Koordinationsstelle –

Kompetenzzentrum Österreich)
По всій Австрії

+ 43 1 267 7 267
www.fgm-koordinationsstelle.at
Центр жіночого здоров’я в «Фем-зюд» (FEM Süd)
м. Відень (Wien)

+ 43 1 60191 5201
www.femsued.at
Організація африканських жінок 

(African Women’s Organization)
м. Відень (Wien)

+ 43 676 303 78 75
www.support-africanwomen.org
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Допомога у боротьбі з ненавистю в мережі
ЦАРА – Консультаційний центр ПротиНенавистіВМережі (ZARA – Beratungsstelle

GegenHassimNetz)
По всій Австрії

+ 43 1 929 13 99
www.zara.or.at/de/beratungsstellen/
GegenHassimNetz

Загальні консультаційні центри для
жінок і дівчат
Ці заклади надають консультації жінкам та дівчатам
з багатьох тем, наприклад, навчання, робота чи
сімейні проблеми. Вони також надають допомогу у
випадках насильства і, якщо необхідно, зв’язують
вас із спеціальним консультаційним центром з
питань протидії насильству.

www.bundeskanzleramt.gv.at/service/
frauenservice-beratung-undgewaltschutzeinrichtungen/
beratungseinrichtung/wien
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