P. Czy The Rowan zapewnia pomoc poufnie?

Lokalizacja The Rowan

Większość przypadków pozwala na zachowanie
poufności.
Nie można zagwarantować poufności w
sytuacjach, kiedy:
• istnieje bezpośrednie zagrożenie życia
lub ryzyko odniesienia poważnych obrażeń
• okaże się, że przestępca stanowi zagrożenie dla dzieci lub bezbronnych dorosłych
• wymagane jest ujawnienie informacji
dotyczących dziecka lub młodej osoby
zgodnie z regulacjami i procedurami
regionalnego komitetu ds. ochrony dzieci
• prawo wymaga ujawnienia informacji
• ofiara jest osobą dorosłą szczególnie
podatną na zagrożenia.
Omówimy to z wami zanim do tego dojdzie.
Więcej informacji można uzyskać od:
The Rowan pod numerem 0800 389 4424. Można
też zajrzeć na stronę www.therowan.net
Na życzenie ulotka ta dostępna jest w innych
formatach, w tym w Braille, na CD oraz w językach
mniejszości narodowych.

Centrum skierowań dla
ofiar napaści seksualnych

Wspieramy dzieci, młodzież,
kobiety i mężczyzn, którzy
doświadczyli gwałtu, przemocy i
nadużyć seksualnych

P. Czy jest The Rowan?

P. Z kim będę mieć kontakt w centrum?

The Rowan to specjalistyczny, regionalny
ośrodek, który oferuje wsparcie i opiekę
ofiarom przemocy seksualnej, w tym gwałtu,
oraz innych nadużyć seksualnych. Naszym
celem jest pomoc w leczeniu fizycznym i
emocjonalnym.
P. Jak skontaktować się z The Rowan?

Dostępni są specjalnie przeszkoleni
lekarze i zarejestrowane pielęgniarki, którzy
będą mogli zaoferować ci pomoc i opiekę.

Możesz zatelefonować do nas pod nr 0800 389 4424
(bezpłatnie, 24/7) lub zajrzeć na naszą
stronę www.therowan.net by uzyskać więcej
informacji. Jeśli zatelefonujesz, a zajścia
jeszcze nie zgłoszono na policję, możemy
wspierać cię emocjonalnie w uczynieniu
tego, jeśli zechcesz. Możemy wskazać ci
inne formy pomocy, np. doradztwo
psychologiczne, poradnia chorób układu
moczowo-płciowego; wsparcie ofiar w IP
(Victim Support NI), oraz zaoferować wsparcie
dla partnerów, rodziny i przyjaciół.
P. Dla kogo przeznaczone są te usługi?
The Rowan oferuje pomoc mężczyznom,
kobietom, dzieciom niezależnie od wieku w
całej Irlandii Północnej.

P. Czy mogę przyjść z kimś?
The Rowan zapewnia bezpieczne, wygodne
miejsce dla osób, które doświadczyły gwałtu,
przemocy i nadużyć seksualnych, oraz ich
krewnych lub przyjaciół, którzy chcą im
towarzyszyć.
P. Kiedy otwarte jest centrum The Rowan?
Jeśli masz jakieś pytania, możesz skontaktować się z biurem w godz. od 9:00 do 17:00,
od poniedziałku do piątku, pod numerem tel.
9442 4340. Jeśli chcesz zgłosić incydent i
uzyskać pomoc, możesz zatelefonować
na linię pomocy pod nr 0800 389 4424
czynną 24 godz. na dobę, 365 dni w roku.
Jeśli zdecydujesz się zgłosić się najpierw na
policję, to oni skontaktują się z nami
bezpośrednio, aby można zaoferować ci
wsparcie i opiekę.
P. Czy muszę umawiać się na wizytę w The
Rowan?
Tak, na wizytę trzeba się umówić. Możesz
zatelefonować do nas, by omówić dostępne
opcje oraz uzgodnić termin wizyty w The
Rowan. W przypadku kontaktowania się
najpierw z policją, to oni ustalą z nami, kiedy
możesz przyjść do centrum.

P. Jakie wsparcie i usługi są tu dostępne dla
mnie?
• wsparcie emocjonalne;
• antykoncepcja awaryjna (po stosunku);
• jeśli jest taka potrzeba, specjalnie
przeszkolony lekarz przeprowadzi
obdukcję sądową. Materiały dowodowe
mogą być przechowywane przez jakiś
czas, aż podejmiesz decyzję, czy chcesz
zgłosić tę sprawę na policję;
• badanie i leczenie infekcji
przenoszonych drogą płciową;
• wsparcie w kwestii zgłoszenia sprawy na
policję;
• wskazanie innych organizacji
udzielających pomocy, takich jak
poradnia chorób układu moczowopłciowego; wsparcie ofiar w IP (Victim
Support NI);
• wizyty kontrolne;
• ocena ryzyka zarażenia HIV.

