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خانه ی زنان تیرول مؤسسه ای است که درهنگام بروز 
خشونت به حمایت از قربانیان آن می پردازد و بر طبق 
قوانین مستقِل خانه های زنان اتریش فعالیت میکند 

.)AÖF(

افراد تحت حمایت، زنان و کودکانی هستند که رصف 
نظر از ملیت، اصالت، مذهب، وضعیت اقتصادی و شیوه 

زندگیشان، درمعرض خشونِت فیزیکی، روانی و جنسی 
قرار گرفته اند و یا تهدید به ِاعمال خشونت شده اند.

همچنین زنانی که مورد خشونت هایی چون ازدواج 
اجباری، روسپیگری اجباری و تجارت زنان قرار گرفته اند 

و یا تهدید به اعمال این نوع خشونت ها شده اند، تحت 
حمایت خانه ی زنان قرارمیگیرند و به آنها مشاوره و 

رسپناه ارائه داده میشود.

ورود به یک رابطه ی خشونت آمیز و نیز خروج از آن، به 
اندازه ی خوِد وجود خشونت در رابطه و چند و چون 

آن، پیچیدگی هایی دارد که برهمین اساس، خدمات و 
پیشنهادات ما نیز متنوع است.

خانه ی زنان از چهار بخش اصلی تشکیل می 
شود:

 بخش اسکان 

 بخش مشاوره

 بخش مراقبت )هنگام مراجعه و پس از آن(

 بخش پیشگیری و روابط عمومی



خانه زنان، خانه ی 
مراقبت )حمایت(

بیرون آمدن ازرشایطی که شخص از جانب همرس/ پارترن و 
یا خانواده خود، مورد تهدید یا بدرفتاری. قرار میگیرد، در 
اکرث موارد بسیار دشوار است. دراین رشایط خانه ی زنان، 

برای نجات این زنان و کودکانشان ازخشونت فیزیکی، 
روانی و جنسی و متوقف کردن روند خشونت، به آنها 

رسپناه ارائه میدهد و از آنها مراقبت مینماید.

مشاوران شایسته و کاردان ما که همگی زن هستند، 
درطول مدت اقامت، با راهنمایی و مشاوره هایشان 

هرماهشان خواهند بود تا آنها در آرامش به بررسی 
مسائلشان برپدازند. 

یک تیم توانمند درحرفه های مختلف در زمینه 
های زیر به مراجعه کنندگان کمک خواهند 

کرد: 
مداخله در هنگام بروز بحران 	 

کمک به ایجاد یک چشم انداز جدید 	 

کمک به یافنت خانه و تأمین امنیت 	 

هرماهی در اداره ها و دادگاهها	 

هرماهی و مشاوره ی اجتماعی، روانشناسی، 	 
مددکاری اجتماعی و حقوقی 

ارائه هرماهی دادرسی ( شخصی که درروند دادرسی 	 
پرونده، بدون داشنت سمت حقوقی و وکالتی به 

منظورارائه اطالعات الزم و کاسنت از رنج قربانی با او 	 
در دادگاه حارض میشود)

هماهنگی و برقراری ارتباط با سایراداره های مربوطه 	 

پشتیبانی و پیگیری 	 

کار با کودکان و نوجوانان
آنجایی که بر زنان خشونتی اعمال میشود، کودکانشان 

نیز به احتمال زیاد به طور مستقیم در معرض این 
خشونت قرار میگیرند.اعمال خشونت علیه مادر در 

حضور فرزندانشان، خود نوعی خشونت علیه کودکان و 
نوجوانان محسوب می شود.

ما به فرزندان آنها امکاناتی ارائه میدهیم تا هم بتوانند در 
مورد خشونتی که تجربه کرده اند و آنچه اتفاق افتاده 

و آنها را درگیر کرده صحبت کنند، هم بتوانند وضعیت 
عمومی بهرتی پیدا کنند و به آرامش دست یابند.

ما فرزندان را به حقوق خودشان آگاه میکنیم و در این 
زمینه تالش میکنیم تا از طریق گفتگو درمانی، درقالب 

تفریح و بازی های روانشناختی و آموزشی به چشم 
اندازهایی دست یابیم..

کار با زنان مهاجر
زنان خارجی ای که در اتریش زندگی میکنند، به طور ویژه 

ای با رشایط سخت تری در همه سطوح زندگی دست و 
پنجه نرم میکنند. ما با بهره گیری از مرتجمهای هزممان 

و همکاران متخصص در زمینه مهاجرت، به آنها نیز به زبان 
مادری شان، خدمات مشاوره ای خاص ارائه میدهیم.

خشونت علیه زنان معلول
زنان معلول به میزان زیادی با خشونت در روابطشان و نیز 

شکلهای دیگری از خشونت مواجه میشوند.

به همین دلیل سعی ما بر آن است که مشاوره هایمان 
بدون هیچ محدودیتی در دسرتس باشند.

مرکز مشاوره
 آدام گاسه 16 – 6020 اینسربوک

شما مورد خشونت قرار گرفته اید و یا تهدید به 	 
خشونت شده اید ولی نیاز به اسکان ندارید؟ 

یکی از دوستان، آشنایان یا خویشاوندانتان مورد 	 
خشونت قرار گرفته و یا تهدید به خشونت شده است؟ 

فکر میکنید در کالستان و یا اطرافتان، زنان یا کودکان 	 
و نوجوانان مورد خشونت قرارمیگیرند؟ 

حدس میزنید که همسایه تان مورد خشونت 	 
قرارمیگیرد؟ 

گمان میکنید یکی از همکارانتان مورد خشونت قرار 	 
گرفته؟

مرکز مشاوره ما در اینسربوک، با مشاوره حقوقی و 
اجتماعی – روانشناسی به صورت تلفنی و یا حضوری به 

چندین زبان، در خدمت شماست..

در صورتی که به زبانی غیراز آلمانی صحبت میکنید، برایتان 
مرتجم هزممان به زبان خودتان و همچنین در صورت نیاز 

مرتجم ایما و اشاره ترتیب میدهیم.مرکز مشاوره ما بدون 
محدودیت برای معلولین در دسرتس و به اطالعات مورد 

نیاز معلولین تجهیز شده است.

مشاوره ها کامال رایگان هستند و شما میتوانید بنا به 
درخواست خودتان به صورت ناشناس مشاوره بگیرید.

برای وقت تلفنی با شماره 0512342112, و مشاوره آنالین 
با ایمیل wohnen@frauenhaus-tirol.at تماس بگیرید.

خانه ی مراقبت
رشایط تهدیدآمیز در اکرث مواقع با خاتمه ی اقامت در 
خانه ی زنان پایان نمی یابد.غالبا به اقداماِت بعدی در 

قالب قانوِن حمایت در برابر خشونت نیاز است؛ مانند خرب 
دادن به پلیس در زمینه تعقیب یواشکی و مرصانه که 

به اقداِم به موقِع ما نیاز دارد.

از این گذشته روند دادرسی پرونده هایی مثل پرونده 
های طالق و حضانت کودکان زیر سن قانونی فقط 
بعد ازاسکان در خانه ی زنان کامل می شود. از این 

جهت ما به زنان و کودکان درمحیطی امن یا اقامتگاه 
های موقتمان مراقبت رسپایی ارائه میدهیم.

در پنج اقامتگاه موقتمان، شما میتوانید عالوه بر 
اسکان موقت، به موقع و به صورت تخصصی از 

خدمات مشاوره ای و هرماهی ما بهره بگیرید.

پیشگیری و روابط 
عمومی

در قالب روابط عمومی و امورمربوط به پیشگیری 
از خشونت، سعی میکنیم از طریق روشهای متنوعی 
درباره خشونت، ایجاد حساسیت و اطالع رسانی کنیم 

واهمیِت پرداخنت به مساله خشونت را پررنگ جلوه 
دهیم. 

درموارد زیر میتوانید از ما کمک بخواهید و در 
صورت نیاز درخواست وقت نمایید:

برگزاری سمینارهای آموزشی در مدارس 	 

برگزاری کارگاهها و کنفرانسهای تخصصی 	 

آموزش امور مربوط به پیشگیری از خشونت 	 
درمدارس 

سمینارهای توانمندسازی 	 

آموزش گروههای شغلِی مرتبط با موضوع خشونت 	 
و چند و چون آن با ترمکز موضوعی 

سخرنانی های تخصصی 	 

امور مطبوعاتی و رسانه ای و رشکت متخصصان این 	 
مجموعه در برنامه های رادیویی و تلویزیونی

همکاری و ایجاد ارتباط با مراجع و ادارات مربوطه 	 

برگزاری مراسم و برنامه های مرتبط با موضوع در 	 
مکانهای عمومی 

تهیه لوازم اطالع رسانی مورد نیازمعلولین و تأمین 	 
حمایت سازمانها و مجموعه های حامی 
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 خانه ی زنان:
 تلفن و فکس: 342112-0512 – همه روزه به صورت 24 ساعته

wohnen@frauenhaus-tirol.at :مشاوره آنالین 
آدرس به دلیل مسائل امنیتی منترش نمیشود. 

 مدیریت، دفرت و مرکز مشاوره:
 آدام گاسه 16 - 6020 اینسربوک

 تلفن: 272303-0512 فکس: 0512-272303-14
office@frauenhaus-tirol.at 

روزهای کاری: دوشنبه تا جمعه ساعت 8 الی 13 

 کتک زدن … داد زدن … خفه کردن … تغییر شخصیت …
نیشگون گرفنت … تعقیب کردن … تهدید کردن … تحقیر 

 کردن … باج گرفنت )حق السکوت گرفنت( …
کشنت … رسوصدا کردن … اجازه ورود ندادن … بیحرمت 

 کردن … زد و خورد کردن … از پار در آوردن …
 خراشیدن … تجاوز کردن … تنه زدن …

رضبه زدن … رسوا کردن … کمین کردن ...

ساالنه بیش از سه هزار زن و کودک و نوجوان در اتریش 
به دلیل قرار گرفنت در معرض خشونت به خانه زنان پناه 

می آورند، که اکرثشان توسط شوهر، رشیک زندگی، پدر، 
برادر و سایرآشنایان مورد آزار و اذیت قرار گرفته اند.

تقریبا یک زن ازهر پنج زن در اتریش در روابط خود به انواع و 
اقسام خشونتهای بدنی، روانی و یا جنسی توسط مردان 
گرفتار میشوند. یک زن از هر سه زن، شکلی از آزار جنسی 

را تجربه میکند. این آمار درخشونت خانوادگی به مراتب 
بیشرت است ولی قربانیاِن آن جزء جامعه آماری خاموش به 

حساب می آیند.

در صورتی که خودتان یا فرزندتان مورد خشونت قرار 
میگیرید از کمک ما استفاده کنید


