Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

Nëse keni nevojë për ndihmë,
mund të mbështeteni tek ne.
HerA c/o

Albanisch
Strehim i grave në rast krize dhe mbështetje
për gratë
Arabisch:
تامزألا يف ءاسنلل معدلاو ةماقإلا ضورع
Bulgarisch
Кризисен център: подслон и подкрепа за жен
Englisch
Crisis shelter and support possibilities for women

AWO Kreisverband Göppingen e.V.
Rosenstr. 20 | 73033 Göppingen

0176 17303340

info@hera-gp.de

Französisch
Services d‘intervention de crise, d‘hébergement et
de soutien pour les femmes
Italienisch
Allogio intervento crisi & sostegno per donne
Portugiesisch
Acomodação em crises e ajuda para mulheres
Rumänisch
Adapost de criza & oferta de sprijin pentru femei
Russisch
Жильё и предложение поддержки для
женщин в кризисных ситуациях
Spanisch
Refugio de intervención en crisis y servicios de
apoyo para mujeres

www.hera-gp.de

Nga e hëna deri të premten
08:00 Uhr – 20:00 Uhr

Kreissparkasse Göppingen
IBAN: DE21 6105 0000 0000 6649 41

Türkisch
Kriz durumunda barinma evi & Kadinlar icin destek
önerileri
Ungarisch
Válságmenhely & támogatási ajánlatok a nők
számára

0176 17303340

HerA sind zwei durch EU-REACT-Mitteln geförderte Projekte im Rahmen
der Reaktion auf die COVID-19-Pandemie. Mit HerA wird Unterstützung
„Unter einem Dach“ für Frauen in schwierigen Lebenslagen angeboten.
Dabei liegt das Ziel der jeweiligen Projekte darin, zum einen Frauen im
Kontext von Zwangshandlungen und Ausbeutung Alternativen zur Prostitution zu bieten und zum anderen, Frauen im Kontext von Gewalt und
Misshandlung Wege aus der häuslichen Gewalt zu ermöglichen.

0176 17303340
Strehim i grave në rast krize
si dhe mbështetje e grave
(me fëmijë) në kontekstin
e keqtrajti-mit, dhunës
dhe shtypjes së grave

Cfare eshte
0176 17303340

Ofertat tona
; Mbështetje psiko-sociale në raste krize
; Konsultime ndërkulturore & Mbështetje

Mbështetje, Konsultime si dhe
Strehim për Gratë në situata të
vështira në kontekstin e keqtrajtimit,
dhunës dhe shtypjes së grave.

Çdo grua, poashtu gratë me
fëmije mund të vijnë tek ne:
; në rast të dhunës fizike, ekonomike apo
keqtrajtimit social
; në situata të vështira, të cilat vijnë si rrjedhojë
e varësisë
; në situata të abuzimit apo keqtrajtimit psiqik
; gratë, të cilat ishin viktima të keqtrajtimit seksual,
dhunës si dhe trafikimit njerëzor
; për gratë, të cilat kanë nevojë për përkrahje gjatë
ri-integrimit të tyre në shoqëri si pasojë e dhunës,
keqtrajtimit apo shtypjes

Të gjitha përkatësitë fetare dhe
kombësitë mund të pranojnë
mbështetje nga ne!

Si bëhet regjistrimi?

; Mbështetje në lidhje me të ardhurat sociale

Pas konsultimit me ne përmes numrit të telefonit:
0176 17303340

; Bashkëpunim me autoritetet policore,
zyrat e rendit publik, mjekët, avokatët, strehimoret
e grave dhe më shumë

Punonjësit socialë janë në dispozicion tuaj për pyetje
fillestare dhe biseda konfidenciale.

; Oferta nga ne: „Frauen-Café“, punëtori kreative
si dhe më shumë

Ne jemi këtu për t´iu ndihmuar:
Nga e hëna deri të premten
08:00 – 20:00

; Pjesëmarrje në kurset e shkrim-leximit,
të grave dhe/ose të integrimit

Pranimi në strehimin tonë pas këtyrëve kohëve është
në marrëveshje me ne gjithashtu i mundur
VËMENDJE:
Nëse jeni në një situatë kërcënuese/akute,
nuk mund t‘ju pranojmë në strehimin tonë
(nuk jemi strehë mbrojtëse!).
Në një situatë akute,
lajmroheni ju lutem në Polici

; Mundësitë e trajnimit në fusha të tilla si të
drejtat sociale & detyrat, promovimi i gjuhës,
jeta e përditshme dhe profesionale
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; Strehim në dhomat tona në raste krize
; Sipas dëshires: Menaxhmenti i rikthimit
në vendlindje

