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Да ли сте ви или вама блиска особа доживели 
физичко, психичко или сексулано насиље? 
Да ли сте физички нападнути или добијате 
претње? Без обзира да ли сте лично доживели 
насиље или били сведок насиља: оно већином 
долази неочекивано, изазива осећања као 
што су беспомоћност, бес или страх и у 

потпуности мења живот. У таквим ситуацијама 
вас ми из Службе за жртве насиља подржавамо 
и саветујемо – од психолошког савладавања 
искуства насиља преко решавања правних 
питања па све до посредовања привременог 
смештаја у прихватилиштима. 

Нисам мислио/мислила да ће 
ми се тако нешто десити.

Јавите се на: 
052 625 25 00

Confidential. Free of charge.  
For everyone. 

Confidentiel. Gratuit.  
Pour toutes et pour tous. 

Confidencial. Gratis. Para todos.  

Поверљиво. Бесплатно. За сваког. 

Konfidenciale. Pa pagesë. Për të gjithë. 

Anonim. Ücretsiz. Herkes için. 

ስቱር። ነጻ። ንዅሉ ሰብ። 

Конфиденциально. Бесплатно. Для всех. 

ரகசியமானது. இலவசம்.  
அனனவருக்குமானது.

fsgb-sh.ch/downloads

Download our Flyer  
in your language

رسّي. مجايّن. للجميع. 



Ми смо ту за вас ако 
сте изложени насиљу
Сви разговори су у потпуности поверљиви и подлежу 
законској обавези на тајност.

Насиље у породици
 Да ли вас је ваша партнерка / ваш партнер 

тукао?
 Прети ли вам ваше дете?
 Да ли вас је неки члан породице вређао, 

узнемиравао, повредио или прислио на 
нешто?

 Да ли је вама блиска особа жртва насиља у 
породици?



Сексулано насиље
 Да ли сте били присиљени на сексуалне 

радње?
 Јесте ли доживели сексулано узнемиравање 

(нпр. речима, гестовима, додиривањем или 
порукама) на радном месту / у слободно 
време / у школи?

 Да ли сте силовани или сексулано 
злостављани?

 Да ли је вама блиска особа жртва 
сексуалног насиља?

Уопштено о насиљу
 Да ли вас је напала и повредила нека друга 

особа?
 Да ли сте имали саобраћајну несрећу и јесте 

ли притом били повређени?
 Да ли вас неко на интернету или у стварном 

животу уходи, прати или узнемирава?
 Јесте ли жртва социјалних мера принуде 

(смештање ван породице)?
 Да ли сте погођени присилним браком или 

трговином људима?
 Да ли је вама блиска особа жртва насиља?

 Туку ли те или ударају родитељи, родбина 
или друге особе?

 Да ли ти је неко на интернету, у школи, 
у слободно време или код куће претио, 
вређао те или уцењивао? 

 Да ли те је неко прислио на сексуалне 
радње?

 Познајеш ли неког ко је жртва насиља?

Насиље над децом и 
младима



Овако радимо Посаветоваћемо вас:

 о доживљеном насиљу,
 о планирању могућих следећих корака,
 о вашим правима као жртве,
 о подношењу кривичне пријаве.

Помоћи ћемо вам при:

 обради искуства насиља и с њим повезаним псхичким последицама,
 финансијском савладавању претрпљеног насиља,
 тражењу професионалне, психолошке и правне подршке,
 тражењу привременог прихватилишта.

Ми објашњавамо:

 како можете да обавите следеће кораке,
 која финансијска права можете да остварите,
 где можете да добијете додатну подршку.



Саветовање за стручна лица
Ко може да се јави?
Сви. Ми помажемо социјалним радницима, 
учитељима, лекарима, послодавцима и свим 
лицима која у оквиру своог посла имају додир 
с насиљем и са жртвама насиља.

Шта нуди Служба?
Као Служба која располаже опсежним знањем 
када су у питању жртве насиља нудимо 
простор за стручно сагледавање, као и 
професионално саветовање на тему насиља. 
Ми вам предочавамо могућности како да 
разговарате у случају сумње на насиље, 
обавештавамо вас о могућим поступцима, 
саветујемо у опхођењу са жртвама насиља и 
помажемо вам у планирању наредних корака 
и сензибилисању вашег (радног) окружења 
везано за ту тему.

Шта имам од саветовања?
У првом реду ћете сазнати шта можете да 
урадите у својој улози, како на најбољи начин 
да помогнете жртвама насиља и које су радње 
опструктивне. Бићете сензибилизовани на 
тему насиља и схватићете шта насиље тачно 
изазива.

Када треба да се јавим?
Код нас може да се јави свако, а најбоље је 
да то уради што пре. За школе, удружења, 
предузећа итд. нудимо и могућности 
превенције – њих ћемо вам радо представити 
лично. 



Време доступности путем телефона
од пон. до пет.: 08.00-12.00 часова и 13.30-17.00 часова

Fachstelle für Gewaltbetroffene
Neustadt 23 | 8200 Schaffhausen
Tel. 052 625 25 00
fachstelle@fsgb-sh.ch
www.fsgb-sh.ch


