Kadın-ve Çocuk sığınma Evi

Kadın-ve Çocuk sığınma Evinde yaşam

Kadın-ve Çocuk sığınma Evinde Çocuklar

Korunma ve Barınma

Yaşamak

Oyunodası

Kadın ve Çucuk sığınma Evi Dorsten, 18 yaşını
doldurmuş Kadınları ve Çocuklarını ( Dinine ve
Milletine ve yine yaşına bakmasızın), şiddete
uğramış veya tehdit altındaysa barınma ve
korunmalarını sağlamaktadır.

Her Kadın Çocuklarıyla birlikte onlara ait olan
bir Oda’da yaşamakta ve günlük Işleriyle
kendileri sorumlular.

Çocuklarla birlikte çalışmak için ayrı bir Oyun
alanı mevcuttur.

Gizlilik

Yardım ve Destekler

Yardım ve Destekler

Kadınların ve Çocuklarının güvenliği için Adres
gizli tutulmaktadır.

Çalışan Personellerimizin çalışma Presipleri
„Kendi kendine yardım Destekleri üzerine
kurulmuştur“ ve daha çok Kadınların ihtiaclarına
göre destek vermekteler. Onlara kriz anlarında
ve yine Şiddetin önlenmesi için ihtiyaç duyan
Kadınlara dest ve danışmanlık sunmaktalar,
yine Kadınların maddi durumuyla ilgili kurum ve
Kuruluşlarla iletişim kurmaktalar – Kadınlar için
önemli – Sorunlarında yanında bulunmak.

Çalışanlarımız Çocuklara ayrı ve kendi
başlarına birer birey olarak bakmaktalar. Bu
nedenle Çocukların talepleri ile kaygıları dikkate
alınır.ve Ihtiyaçlarına göre destek verilir. Bu
Hizmetlerle, Çocuklara ayrı bir alan sunmakla
aynı zamanda Anneninde biraz olsun Yükünü
hafiflemekteler..
Annelerle birlikte Çalışma

Sizin şiddeten uzak Yaşam
hakkınız var!
Gece ve Gündüz: 02362.41055

Çocukların Eğitim sorunları ve Şiddetsiz bir
ortamda yetiştirme konusunda Annelere destek
ve danışmanlık verilmektedir.

Kadın-ve Çocuk sığınma Evinin Yolu

Iletişim
Bu Numaradan 02362.41055 Gece ve Gündüz
bize her an Ulaşabilirsiniz.

Adres: Frauen helfen Frauen e.V. Dorsten
Postfach 234
46252 Dorsten
Tel.: 02362.41055
Fax: 02362.953669
info@frauenhausdorsten.de

Kayıtolma

Kadına yönelik şiddet asla meşruu ve özel
değildir! Kadına yönelik şiddet bir suçtur!
Kadına karşı şiddet, her zaman onların
Çocuklarınada uygulanan bir şiddettir!

Biz sizinle görüşme yerini ve Saatini
ayarlıyoruz ve sizi ordan gelip alıyoruz.
Önemli Evraklar
Şayet imkanınız varsa, lütfen Kimliğinizi,
Sigortakartınızı, Ailecüzdanınızı ve diğer önemli
Evraklarınızı yanınızda getirin.

Kadın- ve Çocuk sığınma Evine geldikten
sonra
Siz Çocuklarınızla birlikte size ait olan bir
Oda’da kalıyorsunuz. Sizin günlük Işlerinizle siz
ilgileniyorsunuz ve siz sorumlusunuz.

Gece ve Gündüz
02362.41055
Bağış hesapnumarası
Sparkasse Vest Recklinghausen
Kto. 101 501 467 1
BLZ 426 501 50
Biz bağış belgesini verme yetkisine sahibiz!

NRW de Kadın sığınma evlerinde boş yer için
www.frauen-info-netz.de! tıklayınız

