Ev içi şiddete karşı
danışma ve müdahale merkezi
Danışma ve müdahale merkezi, evlilikleri, hayat arkadaşlıkları veya aile içinde
bedensel, ruhsal ve/veya cinsel şiddete maruz kalan kadınlara yardım
etmektedir.
Yaşanan bu şiddet olayları bir defaya mahsus veya uzun yıllar boyu sürekli
tekrarlanmış olabilir. Kadınlar şiddete maruz kalmamış olsalar da, müdahale
ve danışma merkezine danışabilirler.
Danışmanlık verilen diğer kişiler:
> Takipçi tacizciliği (stalking) mağdurları, takipçi eski eşi/hayat arkadaşı ol
masa da.
> Tecavüz mağdurları.
> Kadın ticareti ve zorla evlilik mağdurları.
> Şiddet uygulanmış veya şiddet tehdidinde bulunulan kadın ve çocukların
aile mensupları.
> Ev içi şiddete maruz kalan erkeklere aracılık yapılarak yardım edilir.
> Failler mevcut olan danışma hizmetleri hakkında bilgi alabilirler.
Göçmenseniz ve bağımsız bir oturma hakkınız olmasa bile yardım almalısınız.
Şiddete karşı kendinizi savunmak hakkınızdır.

Verilen danışmanlık gönüllü ve sonucu açıktır. Ücretsiz, gizli, istek üzerine
anonim ve kendi kendine yardım için yardım şeklindedir. Kadınların farklı
aile ve yaşam durumlarına yöneliktir.
İrtibat kurmak için arka sayfaya bakınız

Kadın sığınma evi
Hedef grup, ev içi şiddete maruz kalmış olan, çok farklı nedenlerden
dolayı sığınacak bir yere ihtiyacı olan ve artık kendi evlerinde
kalamayan kadınlar ve çocuklarıdır.
Bunların arasında sayılanlar:
> Ev içi şiddet mağdurları – Evlilikleri, hayat arkadaşlıkları
veya ailelerinde bedensel, ruhsal ve/veya cinsel
şiddete maruz kalmış olan kadınlar.
> Takipçi tacizciliği mağdurları, takipçi eski eşi/hayat
arkadaşı olmasa da.
> Kadın ticareti ve zorla evlilik mağdurları.
> Kadınlar ve çocukları, şiddetin asıl mağduru çocuklar
olsa dahil.
Göçmenseniz ve bağımsız bir oturma hakkınız olmasa bile yardım
almalısınız. Şiddete karşı kendinizi savunmak hakkınızdır.
Yanınızda getirmeniz faydalı olan şeyler:
Evlilik belgesi, pasaport, karneler, tasarruf cüzdanları, doğum belgeleri,
sağlık sigortası kartları, para, çocuk parası numarası, diğer önemli
belgeler, kişisel eşyalar, ev anahtarı, çocukların en çok sevdikleri
oyuncakları, okul eşyaları.
Sığınma evinde verilen danışmanlık gönüllü ve sonucu açıktır.
Ücretsiz, gizli, istek üzerine anonim ve kendi kendine yardım için
yardım şeklindedir. Kadınların farklı aile ve yaşam durumlarına
yöneliktir.
İrtibat kurmak için arka sayfaya bakınız
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