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Yardima ihtiyaciniz oldugunda bize güvenebilirsiniz
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

pazartesiden cumaya
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 Projeleri , Ortak Pazar (EU-REACT) bütcesinden Covid19 Pandemisine karsi alinan önlemler cercevesinde tesvik edilmektedir. Bu projeler
cercevesinde zor durumda kalan kadinlara „bir cati altinda“ yardim
amaclanmaktadir. Hedefimiz ise siddet, sömürü görmüs istemediklere
eylemler ve hatta fuhusa zorlanarak caresiz kalan kadinlara bir secenek
sunmaktir.

0176 17303340
Şiddet, sömürü ve
istemedikleri eylemlere
zorlanma sonucu zor
durumda kalan kadınlar için
destek, yardım
ve barınma

Nedir
Şiddet, sömürü ve istemedikleri
eylemlere zorlanma sonucu caresiz
durumda kalan kadınlar için destek,
yardım ve barınma.
; Fiziksel, sosyal ve ekonomik şiddete uğramış,
; Cesitli bagimliliklar nedeniyle zor duruma düşmüş,
; Cinsel sömürüye zorlanmış,
; Psikolojik ve ruhsal eziyet yaşamış
; Siddet, sömürü ve istemedikleri seylere zorlanmis
; olup topluma tekrar kazanilmak isteyen

her kadın, çocuklarıyla da beraber
bize gelebilir

0176 17303340

; Kendi kültürünüze uygun ana dilde
danışma ve destek
; Sosyal yardim ve hizmetlere ulasabilmek icin destek

Nasıl müracaat edilir?
İlk kontakt 0176 17303340 nolu numaradan yapılır
Sosyal hizmet görevlilerimiz sorularınıza yanıt
vermek ve sizleri gizlilik şartları altında dinlemek için
hizmetinizdedir.

BIZ SIZLERE YARDIM / HIZMET ICIN
BURADAYIZ
Pazartesiden cumaya kadar
08:00 – 20:00 arasi
Kriz durumlarinda barinak gerektiginde
Yukardaki saatler disinda da randevu alip
Binamiza yerlestirilebilirsiniz.

Bu gibi durumlarda mutlaka
Polise müracaat ediniz

; Kadin barinma evleri, Polis , Devlet daireleri,
doktorlar ve avukatlarla beraber calismak
; Sosyal haklar ve vazifelerimiz, ev idaresi, dil eğitimi,
çalışma hayatı
ve ona bağlı davranış biçimi gibi konularda eğitim
; Okuma yazma, kadınlar için Almanca ve
entegrasyon kurslarına
katılımı sağlamak
; Kriz durumunda barinmaniz icin odalarimiza
yerlestirmek

DIKKAT:
Hayati tehlike icinde iseniz veya tehdit ediliyorsaniz
Sizi ikamet icin binamiza alamayiz.

Din dil ve ırk ayrımı yapılmadan bizden
yardim alabilirsiniz

HİZMETLERİMİZ
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; Ihtiyac duyuldugunda sosyal padagojik
danisma ve destek
; Istek dahilinde ülkelerine geri dönüşü organize
etmek

