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МЕРЕЖА Штирійських консультаційних центрів для жінок та дівчат
Усі консультаційні центри разом та на рівних правах формують «Мережу Штирійських консультаційних 

центрів для жінок та дівчат». 
Координує роботу мережі Земля Штирія, Спеціалізований відділ суспільної політики A6.

Основні принципи роботи
Жінки та дівчата найкраще за всіх знають,
як організувати своє повсякденне життя.

Штирійські консультаційні центри 
розкривають додаткові можливості для 
жінок та дівчат, інформують їх та навчають 
самостійно приймати рішення.

Адже жінкам та дівчатам дуже часто 
доводиться відповідати дуже конкретним 
очікуванням інших людей. Ми намагаємось 
з’ясувати для кожної окремої людини, як вона 
може приймати більше самостійних рішень.

Особливо важливими для нас є 
добровільність, конфіденційність та 
анонімність.

У нас працюють експерти із багатьох різних 
галузей.

Ми консультуємо жінок та дівчат таким 
чином, щоб вони могли вирішувати проблеми 
із самоусвідомленням 
та у свій власний спосіб.

Пропозиції
• регіональне місце зустрічі для усіх жінок та 

дівчат, якими б різними вони не були 
• широкий спектр інформаційних послуг
• психосоціальне консультування та супровід, 

юридичні консультації
• освіта, робота із громадськістю та нетворкінг
• позапартійна та позаконфесійна 

діяльність
• безкоштовно та безперешкодно
• акцент на міжсекційному підході та на 

потенційних випадках нерівності, напр. вік, 
інвалідність, соціально-економічні фак-
тори, походження та сповідування різних 
культурно-релігійних цінностей, сексуальна 
орієнтація, статева 
ідентичність тощо.

• ОНЛАЙН-консультації

Усі заклади Мережі Штирійських консультаційних центрів для жінок та дівчат 
можна знайти у мережі Інтернет на сайті:

www.frauen.steiermark.at

Просимо попередньо ЗАПИСУВАТИСЬ НА ПРИЙОМ! При потребі та за попередньою домовленістю 
під час призначення дати прийому також можна залучати жінку-перекладача.  

Центри         Філії

Прийомні дні

Нетворкінг та кооперація

Штирійські консультаційні 
центри для жінок та дівчат 
співпрацюють з усіма 
відповідними установами, 
напр. із притулками для 
жінок, консультаційними 
центрами для боржників, із 
поліцією тощо

Супровід та кризове 
втручання

Місце вирішення гострих 
кризових ситуацій та місце 
допомоги при освоєнні 
нових перспектив

Консультування та 
інформування

Психосоціальне консультування 
та юридична інформація – 
телефоном, електронною 
поштою або особисто (після 
домовленості про зустріч)

Освіта та комунікація 

Платформа для обміну 
інформацією та для зустрічей, 
напр. завдяки проведенню 
різних заходів, створенню 
пропозицій для груп та завдяки 
консультуванню з питань освіти 

Онлайн-консультації

Штирійські консультаційні центри для жінок та дівчат є відкритими місцями зустрічі, куди можуть 
звертатися усі жінки та дівчата, щоб отримати професійну та компетентну допомогу з особистих, професійних 

питань, з питань охорони здоров’я, із соціальних, юридичних та економічних питань.

Більшість Штирійських консультаційних центрів для жінок та дівчат також пропонують 
багато різних додаткових послуг та займаються додатковими видами діяльності. 

Пошукайте інформацію на відповідній Інтернет-сторінці.


