ŞIDDETSIZ BIR
HAYAT HERKESIN
HAKKI
Danışmanlık alanlarımız…
•

telefonda, şahsen veya online

•

acil krizlerde

•

ihtiyaçlarınıza göre kısa veya uzun
vadeli

•

sosyal, kültürel ve etnik kökenlerden
bağımsız

Yardımlarımız…
•

yaşanan şiddeti dile getirmek

•

çözüm yolları bulmak

•

şahsen karar verebilmek ve harekete
geçmek

Aracılığımız ile...
•

mağdurları gereken uzman bilgi ve
yardım kurumlarına yönlendirmek
(zoraki evlilik, fuhuş, kadın sünneti…)

Refakat alanımız...
• gerektiğinde polis, avukat, mahkeme,
doktor ve kamu kurumlarına

Dernek Desteği
Frauen helfen Frauen Derneği, Mühldorf şehri
ve çevresinde danışmanlık hizmeti gösteren bir
dernektir. Dernegin bütçe kaynağı, kısmi olarak
Bavyera Eyaleti ve çevre belediyeler
tarafından karşılanmaktadır. Derneğimiz, kısmi
eleman masrafları, kira, demirbaş eşya gibi
giderleri karşılamak için, aidat gelirleri, bağı,
sponsorluk ve açık arttırımdan elde edilen
gelirler ile kendini finanse etmektedir.
Lütfen sizde derneğimize üye olarak veya
aşağıdaki banka hesabına bağış yaparak bizi
destekleyin.
Sparkasse Altötting - Mühldorf
IBAN DE29 7115 1020 0000 8627 63
Volksbank Raiffeisenbank
Rosenheim Chiemsee eG
IBAN DE49 7116 0000 0001 3579 48
Derneğimiz
hakkındaki
sorularınız
ve
görüşleriniz için lütfen bizimle irtibata geçin.
Üyelik konusunda bilgi almak istiyorsanız
vorstand@fhf-lkr-muehldorf.de e-Mail adrese yazın.

Iletişim

Şiddet Gören Kadınlar,
Çocuklar ve Gençler
için Danışma Merkezi

Fachberatungsstelle für gewaltbetroffene Frauen, Kinder und
Jugendliche
Stadtplatz 5
84478 Waldkraiburg
Telefon: 08638/83797
Telefax: 08638/88 99 29
info@fhf-lkr-muehldorf.de
Bizi www.fhf-lkr-muehldorf.de
sayfamızda ziyaret edebilirsiniz.
Frauen helfen Frauen e.V. im Landkreis Mühldorf

Biz bu konuda uzman bir
danışma merkeziyiz
bütün kadınlar, çocuklar ve gençler için

Şiddetin bir çok yüzü var
kadınlar, çocuklar ve gençler farklı zamanlarda, ortamlarda ve türde şiddete maruz
kalıyorlar

•

fiziksel, ruhsal ve /veya cinsel şiddete
maruz kalmış ve kalanlar

•

şiddet uygulanması nedeniyle ayrılma ve
boşanma sürecinde bulunanlar

•

kadınevlerinde sığınma arayışında
olanlar

•

korkmuş ve çıkış yolu bulamayanlar

•

ve şiddete maruz kaldıkları hayatlarını
değiştirmek isteyenler

akraba

• okullarda, meslek eğitimlerde ve
işyerlerinde (mobbing)

•

personel

•

arkadaşlar, komşular ve iş arkadaşları

• toplum içinde ve farklı sosyal ortamlarda

• sağlık merkezlerinde (terapi ve bakım
evlerinde)

Pzts., Salı, Perş
Çarş
Cuma

saat 9:00 – 17:30
saat 9:00 – 19:00
saat 9:00 – 15:00

Bize info@fhf-lkr-muehldorf.de adresinden
ulaşabilirsiniz. Ayrıca online danışmanlık
hizmeti için web sitemizi www.fhf-lkrmuehldorf.de de ziyaret edebilirsiniz.

mesela:
•

• stalking

Çalışma saatlerimiz:

Bunun yanı sıra bu sürecin her hangi bir
bölümüne maruz kalan kişilere danışmanlık
desteği veriyoruz.

• aile içerisinde, evliliklerde ve ilişkilerde

• sosyal medyada (dijital şiddet)

Randevu

Danışmanlık
Merkezimizde bulunan tüm çalışanlarımız
kadına, çocuğa ve gençlere uygulanan şiddet
konusunda eğitimli ve kalifiye uzmanlardan
oluşur. Hizmetimiz ücretsizdir ve istenildiği
takdirde anonim olarak danışabilirler.
Çalışanlarımız
gizlilik
ilkesine
bağlıdır.
Gerektiği durumda tercüman desteği de
sağlamaya çalışıyoruz.

Koruma ve
halkla ilişkiler
Kadına, gençlere ve çocuğa şiddetin genel
toplumsal bir konu olduğuna inandığımız için
koruma projelerinde yer alıyoruz.
İlgi duyanlara, kalifiye elemanlara ve yan
kuruluşların çalışanlarına bilgi etkinlikleri ve
uzman danışmanlık desteği veriyoruz. Okul
sınıflarına ve kreşlere yaşlara uygun malzeme
sağlıyor ve öğretim görevlileriyle birlikte
çalışıyoruz.
Derneklere, şirketlere ve sivil toplum
kuruluşlarına koruma programlarını oluşturma
ve uygulamada danışmanlık veriyoruz.

