Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

Dacă aveți nevoie de
ajutor, puteți conta pe noi.
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

luni până vineri
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
Adăpost de intervenție
în caz de criză și oferte de
sprijin pentru femei (cu copii)
în contextul exploatării,
violenței și actelor
compulsive

Ce este
Sprijin, îngrijire și cazare pentru
femeile aflate în situații dificile de
viață în contextul exploatării,
violenței și actelor compulsive.

Fiecare femeie, chiar și cu copii,
poate veni la noi:
; în caz de violență fizică, socială sau economică
; în situaţii dificile care se caracterizează prin
dependenţe
; în caz de abuz sau amenințare emoțională și
psihologică
; care a fost victima exploatării sexuale, a actelor
compulsive și a traficului de persoane
; care, ca urmare a violenței, exploatării sau a actelor
forțate, dorește să fie reintegrată în structurile sociale

0176 17303340
Cum se face înregistrarea?

; Sprijin și însoțire socio-educativă în timpul crizei

Prin consultare telefonică la numărul:
0176 17303340

; Sfaturi și sprijin intercultural
; Sprijin în legătură cu prestațiile sociale

Colegele noastre de la fața locului sunt disponibili pentru
întrebări inițiale și discuții confidențiale.

; Cooperare cu autoritățile de poliție, agențiile de
reglementare, medici, avocați, case de protecție
pentru femei și multe altele
; Oferte deschise: cafenea pentru femei,
atelier de creație și multe altele

Suntem aici ca să ajutăm:
luni până vineri
08:00 – 20:00

; Posibilități de educare în domenii ca și drepturile
și obligațiile sociale, formarea lingvistică, viața
de zi cu zi și viața profesională

Admiterea la adăpostul de intervenție în caz de
criză poate avea loc și în afara acestor ore,
prin stabilire anticipată.
ATENȚIE:
Dacă vă aflați într-o situație acută de amenințare,
nu vă putem găzdui în cazarea noastră
(nu este o casă de protecție).
Contact ați poliția în situații
de urgență acută:

Susținem toate religiile și naționalitățile!

Ofertele
noastre

110

; Participarea la cursuri de alfabetizare,
de femei și/sau de integrare
; Cazare în sălile noastre de intervenție în situații
de criză
; La cerere: managamentul
returnării în țara de origine

