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Informacion, këshilla  
dhe mbështetje
albanisch



A jeni prekur nga dhuna seksuale 
në formën

 » Shfrytëzimi seksual në fëmijëri

 » Abuzimi seksual i dyshuar

 » Përdhunim

 » Shfrytëzimi seksual në  
marrëdhëniet e varësisë

 » Ngacmim seksual, sulm seksual, 
përdhosje

 » Ngacmimet seksuale në vendin  
e punës

 » Gratë, fëmijët, adoleshentët që 
kanë përjetuar dhunë seksuale, 
pavarësisht kur ka ndodhur 
dhuna

 » Njerëzit pranë partnerëve, të 
afërmve, miqve dhe kujdestarëve 
të tjerë

 » Specialistë nga institucione të 
tjera që janë përballur me temën 
e dhunës seksuale

Jeni i prekur? Ne këshillojmë dhe 
mbështesim



Ne

 » ju këshillojmë psikologjikisht.

 » ju informojmë mbi të drejtat dhe 
mundësitë sipas ligjit për  
mbështetjen e viktimave.

 » ju këshillojmë në situata të 
dyshimta.

 » ofrojmë ndihmë në çështjet 
sociale, ligjore dhe financiare.

 » ofrojmë ndihmë financiare të 
menjëhershme nëse është e 
nevojshme.

 » ju informojmë për procedurën 
penale dhe për avantazhet e 
disavantazhet e një ankese. 

 » ju mbështesim në procedurat 
gjyqësore, nëse dëshironi ju 
shoqërojmë në sondazhe dhe 
negociata.

 » ndërmjetësojmë me specialistë të 
tjerë si avokatë, terapistë, mjekë.

 » ju mbështesim në marrëdhëniet 
me autoritetet ose organet e tjera.

 » respektojmë mbrojtjen dhe 
sigurinë e fëmijëve.

 » ndihmojmë për gjetjen e strehimit 
urgjent.

 » ju informojmë për ofertat në grup 
dhe kurset e vetë-mbrojtjes.

Oferta jonë

Ne ju këshillojmë juve në situatën tuaj personale dhe punojmë me ju për të 
sqaruar se cilat mbështetje ju nevojiten dhe cilat hapa mund të ndërmerrni.

Ndihma jonë mund të kërkohet, pavarësisht nëse është bërë ose jo 
ankesë dhe sa kohë më parë ka ndodhur krimi.

Ju lutemi vini re: 
Periudha e skadimit të kompensimit dhe kënaqësisë është pesë vjet. 
Asnjë kompensim ose kompensim nuk është jepet për veprat jashtë 
vendit. Rregullore speciale për fëmijët nën 16 vjeç dhe fëmijët në ngarkim 
deri në moshën 25 vjeç.
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Lantana është një agjenci e 
përkrahjes së viktimave e njohur 
nga Kantoni i Bernës në bazë të 
Aktit të Ndihmës për Viktimat 
(OHG).

Qendra e këshillimit Lantana është 
pjesë e Fondacionit kundër dhunës 
ndaj grave dhe fëmijëve.

Regjistrimi me telefon kërkohet për 
këshilla personale. Ju këshillojmë 
gjithashtu nëpërmjet internetit, me 
telefon dhe në mënyrë anonime.

Punonjësit janë të detyruar të 
ruajnë konfidencialitetin.

Konsultimet janë falas.

Lantana
Qendra e përkrahjes së  
viktimavetë dhunës seksuale
Aarbergergasse 36 | 3011 Bern 
T 031 313 14 00 | F 031 313 14 01 
info@lantana-bern.ch
www.lantana-bern.ch

www.lantana-bern.ch
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