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Consiliere, sprijin, 
informații pentru victimele 
atacurilor extremei drepte



Pe cine consiliem?
 
• Consiliem victimele atacurilor motivate de

ideologii de extremă dreaptă sau rasiste 
• Aparținători și prieteni ai victimelor 
• Martori ai unor atacuri de această natură

Ce vă putem oferi?
• Consiliere și sprijin emoțional în urma unui 

atac și în situații de criză 
• Informații privind posibilitățile juridice 

(plângere penală, constituire ca parte civilă, pro-
tecția victimelor)

• Însoțire la poliție, la autorități, oficii, 
medici și avocați

• Pregătirea și analiza ulterioară a 
procedurilor judiciare, precum și însoțire 
pe parcursul acestora 

• Informații referitoare la posibilitățile de 
asistență financiară, de ex. consultanță juridică 
gratuită și plata unor compensații financiare, 
dacă e cazul sprijin în procedura de depunere a 
cererilor

• Consiliere psihosocială 
• Intermedierea altor oferte de consiliere și, 

dacă e cazul, de terapie
• Campanii de sensibilizare legate de cazuri

individuale 
• Sprijin în îmbunătățirea situației personale 

în urma unui atac

Care sunt principiile 
consilierii?
• Ne angajăm activ de partea victimelor 
• Interesele, dorințele și nevoile victimelor 

se află pe prim plan
• Oferim consiliere în întregul land și vă 

vizităm și la domiciliu 
• Confidențialitatea și, dacă este dorită,

anonimitatea sunt garantate
• Oferta noastră se bazează pe voluntariat

și este gratuită
• Nu este necesară depunerea unei plângeri 

la poliție

Cine suntem noi?
• Un proiect eterogen care îmbină experiențe și

situații de viață diverse
• O echipă de consiliere alcătuită din profesioniști

în domeniile muncii sociale, pedagogiei sociale
și al științelor politice

• Echipa noastră vorbește germană și engleză.
Pentru alte limbi putem aranja mediatori 
(interpreți)

• Membri în VBRG – Verband der Beratungsstellen 
für Betroffene rechter, rassistischer und antisemiti-
scher Gewalt e.V. [Asociația înregistrată Uniunea 
serviciilor de consultanță pentru victimele 
violenței de extremă dreaptă, a rasismului și 
antisemitismului]

• Semnatar original al “Standardelor de calitate
pentru sprijin specializat” al vbrg


