Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

Se necessita ajuda, pode
contar conosco!
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

De segunda a sexta -feira
08:00 – 20:00

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
Acomodação de intervenção
em crises para mulheres com
ou sem crianças em casos
de exploração, violência e atos
foçados

O que é

0176 17303340

Nossas ofertas
; Apoio e acompanhamento socioeducativo durante
as crises

Ajuda, acompahamento e alojamento
para mulheres em situações difícies
em casos de ex-ploração, violência e
atos foçados.

Todas as mulheres inclusive
com crianças são bem vindas:
; Em caso de violência fisica, social e econômica
; Em situações difícies que são caracterizados
por dependências
; Em caso de abuso e ameaça fisicas e psicológicas
; que foi vítima de casos de exploração sexual,
atos compulsivos e trafico humano
; Que, em decorrência de violência, exploração ou
atos compulsivos, deseja ser reintegrado nas
estruturas sociais

Após uma entrevista por telefone através do número
0176 17303340
Nossos funcionários no local estão disponíveis para consultas iniciais e discussões confi-denciais.

Estamos aqui para ajudar:

; Apoio em conexão com benefícios sociais
; Cooperação com autoridades policiais,
orgão públicos, médicos, advogados, abrigos
para mulheres e muito mais
; Ofertas abertas: Café das mulheres,
centro criativo e muito mais
; Oportunidades de treinamento em áreas
como direitos e obrigações sociais, treinamento
em idiomas, vida cotidiana e profissional

De segunda a sexta -feira
08:00 – 20:00
As admissões para a acomodação de intervenção
em crises também podem ocorrer fora deste horário
em casos excepcionais.
ATENÇÃO:
Se você estiver em uma situação de grave ameaça,
não podemos acomodá-la em nossos comôdos,
pois não somos um abrigo para mulheres!
Em casos graves de emergências
entre em contato com a polícia

Apoiamos todas as religiões
e nacionalidades!

; Aconselhamento e apoio intercultural

Como é feita a admissão?

110

; Participação em cursos de alfabetização ou
cursos de integração para mulheres
; Acomodação em nossos comôdos de intervenção
; A pedido: Aconselhamento para retorno
ao país de origem

