
TERMOLI / MOLISE 

SERVIZI SANITARI, PSICOSOCIALI, LEGALI E DI 
ACCOGLIENZA PER RIFUGIATI/E E RICHIEDENTI 

ASILO SOPRAVVISSUTI/E A VIOLENZA 
SESSUALE E DI GENERE

____________________________

لابقتسإلاو ةينوناقلا ، ةيسفنلا ، ةيحصلا تامدخلا
 فنعلا نم تا/نيجاّنلا ءوجّللا تا/يبلاطو تا/نيئجالل

يناسنجلا و يسنجلا

 الخدمات الصحية ، النفسية ، القانونية
 واإلستقبال لالجئين/ات وطالبي/ات اللّجوء
النّاجين/ات من العنف الجنسي و الجنساني



Che cos’è la violenza sessuale e di genere?
Si riferisce ad ogni atto che è commesso contro la volontà di una persona ed è 
basato su norme di genere e relazioni di potere ineguali (ad esempio tra uomini e 
donne). Comprende minacce di violenza e coercizione. Può essere di natura fisica, 
emotiva, psicologica o sessuale e può assumere la forma di una negazione delle 
risorse o dell’accesso ai servizi. Infligge danni a donne, ragazze, uomini e ragazzi.

Quali sono le forme più comuni?
Lo stupro, la violenza sessuale, la violenza fisica (colpi, schiaffi, ecc), il matrimonio 
forzato, la negazione di risorse, opportunità o servizi (negazione dell’accesso all’istru-
zione, al lavoro, all’eredità, ecc.) e l’abuso psicologico/emotivo (minacce, umiliazioni, 
molestie, ecc.).

Perché è importante rivolgersi ai servizi sanitari, psicologici, legali e di 
accoglienza?
La violenza sessuale e di genere può causare malattie, infezioni, disturbi psicologici, 
stati di malessere e paura. Per questo è importante rivolgersi a servizi che possono 
fornire cura, sostegno, protezione e aiuto per questi problemi.

• Numero Verde Antitratta :  800 290 290
• Numero Verde Antiviolenza: 1522
• Per richiedenti e titolari di protezione internazionale e umanitaria: Refugees Help Line 
Arci 800 905 570
• Per minori in pericolo e per chi desidera aiutarli/e: Help Line Save the Children 800 141 
016 e 351 2202016

للمتقدمين/ات بطلب وأصحاب الحماية الدولية واإلنسانية

• • SERVIZI ANTIVIOLENZA E ANTITRATTA • •
Centri antiviolenza e rifugi possono darti assistenza e proteggerti da possibili minacce:
• Be Free Per urgenze h24: tel. 333 4820030, befreeatcampobasso@gamil.com. Spor-
tello antiviolenza Termoli: tel. 0875 712510 – 712515.
• Asimmetrie p.zza Bisceglie 1, Termoli (c/o Caritas Diocesana), tel. 370 3159827.

• • ASSISTENZA SOCIALE • •
Personale specializzato può aiutarti a migliorare la tua condizione: sostegno e orienta-
mento a servizi sul territorio per ricerca lavoro, casa, scuola, ecc.
• Caritas Diocesana di Termoli-Larino. Istituto Gesù e Maria c/o Centro di Ascolto 
Diocesano, Cittadella della Carità, p.zza Bisceglie 1, Termoli, tel. 0875 701401. 
• Servizi sociali del comune di Termoli  Via Sannitica 5, Termoli “Area Assistenza 
Sociale” dott.ssa Maria Concetta Paolitto, tel. 0875 712511, servizisociali@comune.
termoli.cb.it.

• • SERVIZIO PSICO-SANITARIO • •
In ospedale e nei centri medici puoi ricevere informazioni, effettuare esami e ricevere 
cure mediche e psicologiche.
• Pronto Soccorso Termoli Viale San Francesco 1, Termoli (disponibile h24).
• A.S.R.E.M. Consultorio Familiare Campobasso Via Duca D’Aosta 30/E, Campo-
basso, tel. 0874 409009/04.

• • SERVIZIO LEGALE • •
Un/a avvocato/a può consigliarti e assisterti nella procedura e con i documenti, anche 
per la richiesta di protezione internazionale. 
• A.S.G.I. Segreteria organizzativa Tel. 389 49 88 460, info@asgi.it.

هاتف 0874.409004/04



ما هو العنف الجنسي والجنساني؟
 يشير إلى كل فعل يرتكب ضّد إرادة الشخص ويستند إلى المعايير الجنسانية وعالقات القوة غير المتكافئة 

 )على سبيل المثال بين الرجال والنساء(. يتضمن تهديدات بالعنف واإلكراه. يمكن أن يكون طبيعياً، عاطفياً،
 نفسياً أو جنسياً ويمكن أن يتخذ شكل الحرمان من الموارد أو الوصول إلى الخدمات. يلحق الضرر بالنساء،

الفتيات،الّرجال والفتيان

ما هي أكثر األشكال شيوًعا؟
 أكثر األشكال شيوًعا هي: االغتصاب ، العنف الجنسي ، العنف الجسدي )الضربات ، الصفعات ،

 الخ...(،الزواج القسري ،الحرمان من الموارد ، والفرص أو الخدمات )الحرمان من الحصول على التعليم
،العمل والميراث إلخ...( واإلساءة النفسية / العاطفية

)...التهديدات ،اإلهانة،اإلذالل و المضايقات إلخ(

لماذا من المهم اللّجوء إلى الخدمات الصحية،النفسية،القانونية وخدمات االستقبال؟
 العنف الجنسي والجنساني يمكن أن يسبب األمراض ،االلتهابات ،االضطرابات النفسية ، وحاالت الشعور
 بالضيق والخوف. لهذاالسبب من المهم  التوّجه إلى الخدمات التي يمكن أن توفر الرعاية ،الدعم ،الحماية

والمساعدة لهذه المشاكل

• • خدمات مکافحة العنف ومکافحة االتجار بالبشر • •
                                                                           يمکن لمراکز مکافحة العنف والمالجئ مساعدتك وحمايتك من التهديدات

  • BE FREE - كن حراً
  رقم مكتب اإلستماع  لمكافحة  العنف تيرمولي : 712515 – 712510 0875 

•مشروع ASIMMETRIE ”آسيميتريي” بين األقاليم
 فرع من ضحايا االتجار واالستغالل الخطير في Diocesan Caritas - ”ديوشيزان كاريتاس”

ساحة بيشيليي 1، تيرمولي هاتف 370.3159827

• • المساعدة االجتماعية • •
 يمكن للموظفين المتخصصين مساعدتك على تحسين حالتك: الدعم والتوجيه للخدمات المحلية للبحث عن وظيفة ، المنزل

، المدرسة ، إلخ
• كاريتاس ديوشيزانا تيرمولي_ الرينو، معهد جيزو و ماريا

مكتب االستماع ديو شيزانو قلعة لألعمال الخيرية ، ساحة بيشيليي1_ تيرمولي, 
• الخدمات االجتماعية في بلدية تيرمولي

 شارع سانيتيكا 5_ تيرمولي فرع المساعدة االجتماعية 
 servizisociali@comune.termoli.cb.it 0875.712511 هاتف

 
• • خدمة الصحة النفسية • • 

في المستشفى وفي المراكز الطبية ، يمكنك الحصول على المعلومات وإجراء الفحوصات والحصول على الرعاية الطبية والنفسية
• تيرمولي لإلسعافات األولية شارع سان فرانشيسكو1، متاح 24 ساعة في اليوم

• كامبوباسو لإلستشارة األسرية .A.S.R.E.M شارع دوكا داوستا

• • الخدمة القانونیة  • • 
يمکن للمحامي أن ينصحك ويساعدك في اإلجراءات مع الوثائق ، أيًضا لطلب الحماية الدولية

• .A.S.G.I المكتب التّنظيمي
هايكو لوكانو _ Haiku Lugano مع مساهمة مؤّسسة

dott.ssa Maria Concetta Paolitto

هاتف : 0875.701401 

    befreeatcampobasso@gamil.com , 333 4820030 H24 : رقم الطوارئ

info@asgi.it 389.4988460:الهاتف

الرقم المجاني لمكافحة اإلتّجار بالبشر 290 290 800
لرقم المجاني لمكافحة العنف 1522

ARCI خط مساعدة الالجئين 800.905570
سيف دا شيلدرن 

للقاصرين/ات المعّرضين/ات للخطر و أولئك الذين يريدون مساعدتهم

للمتقدمين/ات بطلب وأصحاب الحماية الدولية واإلنسانية
”مساعدة خط حفظ األطفال” 2202016 351 , 016 141 800

هاتف E30/E0874.409004/04/ كامبو باّسو
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