
Biz SİZLER için buradayız ....

...... Şiddete maruz kalıyor veya şiddet

tehdidi altındaysanız, eşiniz, erkek

arkadaşınız, tanıdığınız veya

tanımadığınız bir erkek tarafından;

bedensel, ruhsal veya cinsel şiddete

maruz kalıyorsanız.

Şiddetin bir çok yüzlü ve çok türlüdür.

Şiddeti hangi ölçülerde yaşıyor olsanız

da, belki şu durumlarda yardım talep

edebilirsiniz; «sadece dertleşmekten»

tutunda bir kadınlar evinde koruma

altına alınmaya çeşitli desteklerimizden

yararlanabilirsiniz. Yardım talep ettiniz

anda hemen yanınızda oluruz.

Diğer  bayan danışmanlar…

• Pro Familia e.V.
36304 Alsfeld, Ludwigsplatz 4, Tel.: 06631 6207

• Caritasverband Gießen e.V. Im Vogelsberg
36304 Alsfeld, Im Grund 13, Tel: 06631 77651-0

• Diakonisches Werk Vogelsberg
36304 Alsfeld, Altenburger Str. 33, Tel.: 06631 72031
36341 Lauterbach, Schlitzer Str. 2, Tel.: 06641 64669-0

• Vogelsberger Lebensräume
Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstelle
36304 Alsfeld,  Theodor-Heuss-Str. 3, Tel.: 01709063367
36341 Lauterbach,  Fuldaer Str. 12, Tel.: 015155025928

• Weißer Ring e.V. , Außenstelle Vogelsberg
Eckhard Kömpf, Tel.: 015155164753
E- Mail: WEISSER-RING-ASVogelsberg@t-online.de

• Jugendamt, Sozialer Dienst 
36304 Alsfeld,  Hersfelder Str. 57, Tel.: 06631 792-0 
36341 Lauterbach, Goldhelg 20, Tel.: 06641 977-0
Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt
Tel.: 06631 792 842 oder 06631 792 4541

Güncelleme son: 09.2019



• Kadınlara tecavüz teşebbüsü veya ifa edilen bir tecavüzden 

sonra destek.

• tecavüz, cinsel taciz, bedensel, sözel veya yazılı tehdit, 

telefon terörü, bedensel zarar verme, kadın ticareti veya 

ırkçı ayrımcı faaliyette bulunma. 

• Ruhsal ve bedensel tacize uğrayan bayanlara  ve ekonomik 

ve sosyal yardıma muhtaç kadınlara danışmanlık yardımı ve

aktif yardım sunar.

• Her türlü kültürden, etnik kökenden, sosyal konumdan ve

hangi yaştan olursa olsun kapımız her bayana açıktır. 

• Hangi konuda konuşmak istediğinize kendiniz karar 

verirsiniz., nasıl destekte bulunmamız gerektiğine de siz 

karar verirsiniz. Seçersiniz. .

• 24 saat ulaşabilirlik.

• Özel durumunuzun analiz edilmesi

• Özel psiko sosyal görüşme

• Danışmanlık ve diğer tüm danışmanlıklara yönlendirme

Beratungsstellen

• Kriz anlarında doğrudan müdahale

• Anket doldurmada destek hizmeti

• Ayrılık ve boşanma durumlarında finansal ve yasal 

danışmanlık hizmeti

• Doktor, avukat ve terapist aramada yardım hizmeti

• Kiralık ev aramada destek

• Şiddetle alakalı yasalarla ilgili danışmanlık hizmeti

• Polis müdahalesinden sonra destek hizmeti

• Korumalı mekanlarda barınma imkanı hizmeti sağlama

Vogelsberg bölgesinin Uzman danışma servisi ....                                       Elimizden gelenler ....


