
Nastere anonima si 
clapeta pentru nou 
nascuti in Stiria

In cazul ca sunteti gravida si  
nu vedeti nici o posibilitate de  
a traii impreuna cu copilul ...
va oferim posibilitatea sa ne contactati 
la Nastere anonima - clapeta pentru 
nou nascuti la numarul de telefon 
gratuit

0800 83 83 83, 
unde puteti primi informatii,  
consiliere si insotire.



Informatii importante:

Nasterea anonima este gratuita si nu este necesara declararea  
identitatii si este posibila in urmatoarele spitale din Stiria: 
Graz, Leoben, Judenburg, Rottenmann, Schladming,  
Deutschlandsberg, Feldbach si Hartberg.

Este posibil si un transportul anonim cu salvarea,  
sunati la numarul 144.

Clapeta pentru nou nascuti este un loc sigur unde puteti ceda copilul 
D-voastra nou nascut, in cazul ca nu puteti sau doriti accepta oferta  
nasterii anonime. Clapeta pentru nou nascuti se afla pe peretele exterior 
al clinicii pentru nasteri din Graz, Auenbruggerplatz 18. 

Raspunderea pentru noul nascut va fii preluata de Oficiul pentru  
tineret si aceesta va preda copilul cit de urgent posibil mai departe, 
in ingrijirea atenta a  viitorilor parinti adoptivi.



Toti copii pun intrebari privitor la originea lor:
Va rugam lasati citeva rinduri personale cu dorintele D-voastra, poze,
amintiri sau mici cadouri, care odata mai tirziu, vor fii foarte importante
pentru copilul D-voastra.

Cit timp puteti sa va mai schimbati decizia?
In timp de 6 luni dupa nastere, puteti sa va luati inapoi copilul. Pentru
aceasta trebuie sa renuntati la anonimitate si la un tribunal, sa cereti r
cunoasterea drepturilor parintesti asupra copilului. Informatii mai detail
ate veti putea primi la punctul de informare Nasterea anonima-clapeta
pentru nou nascuti.

Alte posibilitati:
• Oferta adoptiei: Adoptiune deschisa, semiadoptie, adoptie incognito.
• Dare in plasament familial al copilului
• Casa pentru mama si copil
• Convietuirea alaturi de copil in locuinta proprie cu sprijinul
• Oficiului pentru tineret



Informatii suplimentare privitor la nasterea anonima, clapeta pentru nou 
nascuti le puteti obtine la punctul de
contact Nastere anonima - clapeta pentru nou nascuti, 
Grabenstraße 39, 8010 Graz
Telefon 0316 / 8015-405
Telefon gratuit la: 0800 83 83 83 
kontaktstelle@caritas-steiermark.at


