
Ev içi şiddet mağduru kadınlar için 
danışmanlık ve müdahale noktası

Saarstraße 30 · 61169 Friedberg
Telefon 0 60 31 - 1 66 77 3

Frauen helfen Frauen Wetterau

Kadınlar kadınlara yardım ediyor 
Wetterau derneği, şiddet tehdidi altında 
olan veya şiddet mağduru kadınları 
desteklemek ve onlara sığınak sunmaktır.

Dernek uzun yıllardır bir kadın sığınma 
evi ve bir danışmanlık ve müdahale 
noktası işletmektedir.

Dernek, hibelere rağmen bağışlara

Bağış hesabı

Frauen helfen Frauen Wetterau e. V.
Sparkasse Oberhessen
IBAN: DE80 5185 0079 0030 0080 06 
BIC: HELADEF1FRI

İletişim

Telefon 0 60 31 - 1 53 53 / 54  
Faks 0 60 31 - 1 53 58
E-Posta info@frauenhaus-wetterau.de

Danışmanlık 

•  şahsen, telefonla veya online 
danışmanlık üzerinden

•  ihtiyaç halinde tercüman 
görevlendiririz

• basit dil ve işaret dili mümkün

Kararlaştırma üzerine randevular

Lütfen telefonla veya e-posta yoluyla 
bizden randevu alın.

Bize şu şekilde ulaşabilirsiniz

Pazartesiden Perşembeye 09:00 - 16:00
saatleri arası ve Cuma 09:00 - 13:00
saatleri arasında
Açık görüşme saati:
Perşembe Saat 09:00– 12:00
arası
Telefon 0 60 31 - 1 66 77 3
Faks 0 60 31 - 68 54 53 0
E-Posta info@frauenhaus-wetterau.de
www.frauenhaus-wetterau.de 

Online Danışmanlık
Yazmak size daha kolay mı geliyor? 
Hareket edemiyor musunuz? O halde 
bize yazın. Güvenli online danışmanlığa 
aşağıdan erişebilirsiniz: 

https://onlineberatung.frauenhaus-
wetterau.de

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Şiddetten çıkış yolları



Evde

Siz veya çocuklarınız aşağılanma, tehdit, 
şiddet görüyor musunuz?

Artık buna katlanmak zorunda değilsiniz!

Şiddetten korunma yasası 1 Ocak 
2002’den bu yana yürürlüktedir.

Bu yasa ile haklarınız ve koruma 
imkanları güçlendirilmektedir.

Şiddetten korunma yasasına istinaden 
haklarınızı kullanmanızda sizi 
destekliyoruz. Bu yasa, artık şiddet 
mağdurlarının değil, faillerin evi terk 
etmesi gerektiğini öngörmektedir.

Danışma Noktası

•   Biz, bir şiddet durumunu sonlandırmak 
için yardım arayan kadınlara 
danışmanlık veriyor ve onlara eşlik 
ediyoruz.

•   Biz, uzman personelleri, aile üyelerini 
ve iş birliğinde bulunan kurumlar 
ve kuruluşları bilgilendiriyor ve 
danışmanlık veriyoruz.

•   Her türlü ev içi şiddet konusunda 
danışmanlık veriyoruz: fiziksel, zihinsel, 
cinsel, ekonomik ve sosyal şiddet.

•   Ayrıca takip, namus cinayeti tehdidi, 
zorla evlendirilme ve dijital şiddet 
konusunda da danışmanlık veriyoruz.

•   Kökenlerine ve ikamet durumlarına 
bakmaksızın tüm kadınlara 
danışmanlık veriyoruz.

•   Mezhep farkı gözetmeden danışmanlık 
veriyor ve yardım ediyoruz.

ÇIKIŞ YOLLARI 

YENİ YOLLAR

Teklif

•   Kişisel durumun açıklığa 
kavuşturulması, bireysel bir koruma 
planının oluşturulması

•   Şiddetten korunma yasası 
çerçevesinde yasal sorular konusunda 
bilgiler, koruma kararı talebi ve konut 
tahsisi konusunda destek, istek üzerine 
mahkemede eşlik etme

•   Psikososyal danışmanlık Ayrılma ve 
boşanma konusunda bilgiler

•   Çocuğunuzun velayet ve erişim 
haklarına ilişkin bilgiler

•   Geçim güvencesi talepleri konusunda 
yardımlar

•   Şiddete karşı yardım ağı konusunda 
bilgiler, ihtiyaç durumunda farklı 
danışma noktalarına, uzmanlık 
hizmetlerine, kurum ve kuruluşlara


