Koruma – Gecici sığınma
Danışmanlık Tedbir

Tirol kadın sığınma evi bir mağdur/kriz kurumu
olmakla birlikte Avusturya kadın sığınma evlerinin
(AÖF) otonomi prensiplerine uygun şekilde
calışmaktadır.
Hedef kitle, ırk, din, ekonomik durum veya hayat
tarzı ayırt etmeksizin bedensel, psikolojik ve cinsel
şiddete maruz kalmış veya tehlikesiyle karşı karşıya
kalmış kadınlar ve cocuklar.
Zorunlu evlilik, zorunlu fuhuş ve kadın ticareti
sebebiyle mağdur olan kadınlar icinde koruma,
sığınma ve danışmanlık hizmetleri sunulmaktadır.

Tirol kadın sığınma evi
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Şiddet ilişkilerinde atılan adımlar cok ceşitlidir, tıpkı
şiddetin şekilleri gibi.

Kadın sığınma evi dört kısımdan
oluğmaktadır:
yaşam alanı/sığınma evi
danışmanlık
bakım ve yardım evi ve evden ayrıldıktan
sonraki yardım imkanları
tedbir ve kamu oyu calışmaları

koruma evi olan kadın
sığınma evi

Eş/hayat arkadaşı veya aile tarafından görülen
şiddet veya tehdit durumlarından kurtulmak
genelde zordur. Bu konuyla ilgili cok şey biliyoruz.
Bedensel, psikolojik veya cinsel şiddetlerden
kurtulmak icin, kadın sığınma evi size ve
cocuklarınıza koruma ve gecici sığınma
sağlamaktadır.

Sığınma sürecinde sakin düşünmek ve ne yapmak
istediğinize karar vermek adına size bilgili
elemanlarımız eşlik edecektir.

Bircok alanda profesyonel calışan ekibimiz
farklı alanlarda destek sunmaktadır:
• krizde müdahale

• yeni imkanlar üretmek adına yardım
• ev arayışında ve gecim konularında destek
• devlet dairelerine ve mahkemelere eşlik etme
• psikososyal, psikolojik, sosyal ve hukuksal
danışmanlık ve eşlik etme
• davalarda psikososyal eşlik etme
• sistem ortakları ile koordinasyon ve bağlantı
• evden ayrıldıktan sonra devam eden yardım
imkanlar

Cocuk ve genclerle calışmalar

Kadınlara şiddet uygulanan ortamlarda yüksek
ihtimal ile cocuklara da şiddet uygulanmaktadır.
Annelerinin maruz kaldığı şiddete şahit olmak
cocuklara ve genclere uygulanan bir şiddet şeklidir.
Cocuklarınıza, onları sakinleştirmek adına, yaşadıkları
şiddeti veya iz bırakan olayları konu alma imkanları
sunuyoruz.
Cocuklarınıza hakları ile ilgili bilgi veriyoruz.
Cocuklarınızla yeni hedefler belirlemeye calışıyoruz.
Tedavi, psikolojik ve eğitim şeklinde oyun ve
görüşmeler ile birlikte bol eğlenceli aktivite hizmetleri
dahildir.

Göçmenler ile birlikte calışmalar

Farklı ülkelerden gelip Avusturya’da yaşayan kadınlar
her alanda cok zor durumlarla savaşmak zorundalar.
Biz size ana dilinizde de özel danışmanlık ve yardım
hizmetleri sunmaktayız. Bunun icin tercüman ve
göçmenlik alanında eğitimli calışma arkadaşlarımız
var.

Engelli kadınlara uygulanan şiddet

Engelli kadınlar yüksek oranla ilişkiler icerisinde
şiddet ve başka şiddet şekillerine maruz kalmaktadır.
Bu yüzden danışmanlık hizmetlerimize engelsiz
ulaşım mümkündür.

Danışmanlık

Adamgasse 16 · 6020 Innsbruck
• Şiddete maruz kaldınız veya tehlike altındasınız,
• fakat bir sığınağa ihtiyacınız yok mu?
• Bir arkadaşınız, tanıdığınız veya akrabanız şiddete
mi maruz kaldı veya tehlike altında mı?
• Sınıfınızda veya cevrenizde kadınların veya
cocukların şiddete maruz kaldıklarına dair
şüpheleriniz mi var?
• Komşunuzun şiddete maruz kaldığına dair
şüpheleriniz mi var?
• Calışanlarınızdan birinin şiddete maruz kaldığına
mı inanıyorsunuz?
Innsbruck da bulunan danışmanlığımız her dilde
telefon ve şahsi, psikolojik ve hukuksal danışmanlık
hizmetleri sunmaktadır.
Eğer sizin dilinizi konuşamıyor isek, o zaman
tercümana baş vuruyoruz. Işaret dili tercümanlara
da baş vurulabilmektedir. Danışmanlığımıza engelsiz
bir ulaşım mümkündür. Ayrıca herhangi bır engel
bulunmadan bilgi broşürlerimize ulaşabilirsiniz.
Danışmanlık hizmetlerimiz ücretsizdir ve istek üzere
anonimdir. Telefon yoluyla randevu alımı rica olunur
(0512-342112, online danışmanlık
wohnen@frauenhaus-tirol.at)

Bakım ve yardım
evleri

Tedbir ve kamu oyu
calışmaları

Tehdit edici durumlar coğu zaman kadın sığınma
evinde ikametin sonlandırılmasına sebep
değildir. Coğu zaman şiddete karşı koruma yasası
cercevesinde daha geniş önlemlerin alınması
gereklidir, mesela ısrarlı takip veya rahatsız etme
durumunda ihbar icin calışanlarımız tarafından
kısmi destek gereklidir.

Tedbir ve kamu oyu calışmaları cercevesinde
cok cesitli yollardan cinsellik ve jenerasyon
iliskilerinde bilgilendirme ve duyarlastırma cabası
vermekteyiz ve ayrica siddet konusunda farklı
yolları konu almaktayız.

Tüm bunların dışında devam eden velayet veya
boşanma davaları genelde kadın sığınma evinden
ayrıldıktan sonra sonlanmaktadır. Bu yüzden
kadın ve cocuklara güvenilir bir ortamda yada
gecici evlerimizde ayak üstü destek vermekteyiz.

• Okullarda bilgilendirme etkinlikleri

Mevcut olan 5 tane gecici evlerimizde sadece
gecici sığınma imkanlarından değil, bilgili
danışmanlardan ve yardımlarımızdan
faydalanabilirsiniz.

Talep edebileceginiz ve ayırtabileceginiz
hizmetlerimiz:
• Calıştaylar ve bilimsel kongreler
• Okullarda önlem calişmalari
• Güclendirme seminerleri
• Şiddet konusunda meslek eğitimleri
• ve farklı meslekler ve konular icin şiddet
dinamiği
• Medya ve basın calışmaları ve uzman
toplantılarına katılım
• ağ oluşturma ve işbirliği
• kamu alanında farklı konuları ele alan etkinlikler
• farklı destek kurumlarına ait bilgilendirme
brosürlerinin ve yardım imkanlarının engelsiz
yayımı

vurmak … bağırmak … boğmak …

burkmak … cimdiklemek … takip etmek …

tehdit etmek … aşağılamak … şantaj yapmak …
bitirmek … azmak … kapı dışı bırakmak …
alcaltmak … dövmek … yıpratmak …

cizmek … kanamak … tecavüz etmek …
itmek … bağırmak … pusu kurmak …

Her yıl 3.000 e aşkın kadınlar, cocuklar ve gencler
avusturyanın kadın sığınma evlerinde şiddete
karşı korunmaktadır, bu şiddet cok kez eşler, hayat
arkadaşları, babalar, kardeşler ve tanıdıklar tarafından
uygulanmaktadır.
Avusturyada yaşayan her 5. kadın cift ilişkilerinde
erkekler tarafından farklı şekillerde bedensel,
psikolojik veya/ve cinsel şiddetlere maruz
kalmaktadır. Her 3. kadın cinsel tacizle karşı karşıya
kalmaktadır. Bundan daha yüksek rakamlarda aile ici
şiddet söz konusudur.
Eğer siz veya cocuğunuz şiddetle karşı karşıya
kalmışsanız yardıma baş vurun.
Kadın sığınma evi:
tel ve fax (0512) 34 21 12, 24 saat ulaşım
online danışmanlık: wohnen@frauenhaus-tirol.at
güvenlik amacıyla adres gizlidir
yönetim, ofis ve danışmanlık:
Adamgasse 16 · 6020 Innsbruck
Tel (0512) 27 23 03 · Fax (0512) 27 23 03-14
office@frauenhaus-tirol.at
acılış-kapanış saatleri:
Pazartesi – Cuma 8.00 – 13.00 saatleri arasıdır
künye: Tirol kadın sığınma evi · Adamgasse 16 · 6020 Innsbruck
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