P. The Rowan é um serviço confidencial?

Localização de The Rowan

A confidencialidade, na maioria dos
casos, é preservada.
A confidencialidade não pode ser garantida
nas seguintes circunstâncias:

• quando há um risco imediato para a
vida ou de ferimentos graves
• quando é aparente que o agressor
constitui um risco para crianças ou
adultos vulneráveis
• quando é necessária uma violação
da confidencialidade, no caso de
uma criança ou adolescente de acordo
com a Política e Procedimentos
Regionais da Comissão de Protecção
de Menores Local
• quando a lei exige a divulgação
• quando a vítima é um adulto vulnerável
Discutiremos isto consigo previamente.
Para mais informações, contacte: The
Rowan através do número 0800 389 4424 ou
visite o sítio Web www.therowan.net
Este folheto está disponível, a pedido, em
formatos acessíveis, incluindo Braille, CD
e idiomas minoritários.

Centro de Atendimento
para Vítimas de Assédio
Sexual

Apoiamos crianças, adolescentes,
mulheres e homens vítimas de
violação, violência sexual e maus
tratos

P. O que é The Rowan?

P. Quem irá ver-me no Centro?

The Rowan é um centro regional especializado
que presta um conjunto de serviços e apoio a
vítimas de violência sexual, incluindo violação e
abuso sexual. Estamos aqui para o(a) ajudar a
recuperar física e emocionalmente.

Médicos com formação especial e enfermeiras
registadas estarão disponíveis para lhe prestar
assistência e cuidados.

P. Como posso contactar The Rowan?

The Rowan disponibiliza um local confortável
e seguro vítimas de violação, violência sexual
e maus tratos, assim como quaisquer familiares
ou amigos que as queiram acompanhar.

Pode telefonar-nos para o seguinte número: 0800
389 4424 (número grátis 24/7) ou visitar o sítio
Web para mais informações em
www.therowan.net. Se telefonar, podemos
fornecer-lhe: apoio emocional; apoio para fazer
uma denúncia à Polícia, se for essa a sua vontade
e ainda não o fez; indicações sobre outros
serviços de apoio, tais como: serviços de
aconselhamento; a sua clínica GUM local; Apoio à
Vítima na Irlanda do Norte; e apoio a cônjuges,
familiares e amigos.
P. A quem se destinam os serviços?
The Rowan fornece serviços a homens, mulheres,
adolescentes e crianças de todas as idades na
Irlanda do Norte.

P. Posso levar alguém comigo?

P. Qual é o horário de The Rowan?
Caso tenha alguma dúvida, pode contactar o
escritório entre as 09h00 e as 17h00, de segunda
a sexta, através do número 9442 4340. Se quiser
denunciar um incidente e receber apoio e
assistência, pode ligar para a linha de ajuda,
que está disponível 24 horas por dia, 365 dias
por ano, através do número 0800 389 4424. Se
optar por fazer uma denúncia à Polícia primeiro,
esta irá contactar-nos directamente para lhe
fornecermos o apoio e serviços de que necessita.
P. Preciso de marcar uma consulta em The
Rowan?
Sim, é necessário marcar uma consulta. Pode
ligar-nos directamente para discutir as opções
disponíveis e marcar uma consulta para The
Rowan. Se já contactou a Polícia, nós
combinaremos uma hora com ela para que
seja consultado(a) no Centro.

P. Que apoio e serviços terei à minha
disposição?

• Apoio emocional;
• Emergência contraceptiva;
• Exame forense realizado por um médico
com formação especial, se necessário. As
provas forense podem ser guardadas
durante um determinado período de tempo,
até que decida se pretende ou não
denunciar o incidente à Polícia;
• Triagem e tratamento de infecções
transmitidas sexualmente;
• Apoio para fazer uma denúncia à Polícia;
• Indicações sobre outros serviços de apoio,
tais como: serviços de aconselhamento; a
sua clínica GUM local; Apoio à Vítima na
Irlanda do Norte;
• Apoio de acompanhamento.
• Avaliação de risco de VIH.

