
Aile içi şiddete maruz kalan kadınlar 
için danışmanlık ve müdahale kurumu

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

Frauen helfen Frauen Wetterau 
(Kadınlar, kadınlara yardım ediyor)

Frauen helfen Frauen Wetterau kadınları, 
kadınlara yardım ediyor derneğinin 
amacı şiddetle tehdit edilen ve şiddete 
maruz kalan kadınları desteklemek ve 
bunların kaçmalarını sağlamaktır.

Dernek uzun yıllardır bir kadın sığınma 
yurdu ayrıca danışma ve müdahale 
kurumlarını yönetmektedir.

Mali yardımlara rağmen dernek bağışlara 
bağımlıdır.

Bağış hesabı

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

İrtibat

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

Telefonla erişilebilirlik

Bize telefonla Pazartesi gününden 
Perşembe gününe kadar saat  
9.00 - 16.00 arasında ve Cuma günü saat 
9.00 - 13.00 arasında ulaşabilirsiniz.

Anlaşmaya göre randevular

Bu sürelerde bize telefonla 
ulaşabilirsiniz. Telefonla bilgi alabilir 
ve elbette kişisel danışma randevusu 
belirleyebilirsiniz. 

Telefon 0 60 31 - 1 66 77 3 
Faks 0 60 31 - 68 54 53 0 
E-posta info@frauenhaus-wetterau.de 

Mesai saatleri dışında telesekretere 
mesaj bırakabilirsiniz. Sizi mümkün olan 
en kısa sürede geri ararız.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Frauen helfen Frauen  
Wetterau e. V.

Şiddetten kurtulma yolları



Evde

Siz ya da çocuklarınız aşağılanma, 
hakaret, tehdit, şiddete mi maruz 
kalıyorsunuz?

Buna katlanmak zorunda değilsiniz!

1 Ocak 2012’den beri şiddete karşı 
koruma yasası yürürlüktedir.

Bu yasayla haklarınız ve koruma 
olanakları güçlendirildi.

Nasıl olduğunu, neler yapabileceğinizi, 
nerelere dikkat etmeniz gerektiğini 
danışma merkezinden öğrenin.

Danışma merkezi

Şiddet durumunu sonlandırmak için 
yardım arayan kadınlara danışmanlık 
hizmeti veriyor ve destekliyoruz.

Şiddete karşı koruma yasasına göre 
haklarınızın farkına varmanız için 
sizi destekliyoruz. Bu yasa şiddet 
mağdurlarının değil faillerinin evden 
ayrılması gerektiğini bildirmektedir.

Kökenlerinden ve ikamet statülerinden 
bağımsız olarak tüm kadınları 
destekleriz.

Mezheplerden bağımsız ve ücretsiz 
olarak danışmanlık sağlarız.

Tüm bilgileri gizli değerlendirir ve talep 
edilirse anonim danışmanlık sağlarız.

Teklif

•   Kişisel durumun netleştirilmesi

•   Şiddete karşı koruma yasası 
kapsamında yasal sorulara yönelik 
bilgiler

•   Koruma kararları

•   Evi terk etme

•   Kaygı ve bakım hakkı

•   Taleplerin yerine getirilmesinde destek

•   Mahkemeye müracaat edildiğine eşlik 
etme

•   Uzman yetkilerimiz kapsamında özel 
danışma merkezleri, profesyonel 
hizmetler, sosyal makamlar, daireler ve 
benzerlerine başvururuz

kaçış yolları 

yeni yollar


