Sprachversionen dieses Flyers:
www.hera-gp.de

Ha segítségre van
szüksége, számíthat ránk
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

hétfőtől péntekig
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
Válságintervenciósmenhely
és támogatási ajánlatok
nőknek (gyermekes nőknek)
a kizsákmányolás, erőszak
és kényszeres cselekedetek
összefüggésében

Mi a

0176 17303340

Ajánlataink
; Társadalmi-oktatási támogatás és kíséret
válság idején

Nehéz élethelyzetben lévő nők
támogatása, gondozása és elhel
yezése a kizsákmányolás, az erőszak
és a kényszeres cselekmények
összefüggésében.

Hozzánk minden nő, akár
gyerekes is jöhet:
; fizikai, társadalmi vagy gazdasági erőszak esetén
; nehéz helyzetekben, amelyeket függőségek
jellemeznek
; érzelmi és pszichológiai bántalmazás vagy
fenyegetés esetén
; aki szexuális kizsákmányolás, kényszeres cselekmények és emberkereskedelem áldozata lett
; aki erőszak, kizsákmányolás vagy kényszercselekmények következtében vissza kíván térni a társadalmi
struktúrákba

Minden vallást és nemzetiséget
támogatunk!

; Interkulturális tanácsadás és támogatás

Hogyan készül a felvétel?

; Szociális ellátásokhoz kapcsolódó támogatás

Telefonos egyeztetés alapján
a 0176 17303340 számon
Helyszíni munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére kezdeti megkeresésekre és bizalmas megbeszélésekre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsünk:
Luni până vineri, hétfőtől péntekig
08:00 – 20:00
A krízisintervenciósmenhelyre egyeztetés alapján
ezen időpontokon kívül is van lehetőség.

; Együttműködés rendőri hatóságokkal, szabályozó
ügynökségekkel, orvosokkal, ügyvédekkel,
női menhelyekkel és még sok mással
; Nyitott ajánlatok: női kávézó, kreatív műhely
és egyebek
; Képzési lehetőségek olyan területeken,
mint a szociális jogok és kötelezettségek,
nyelvi képzés, mindennapi és szakmai élet
; Részvétel írás-olvasási, női és/vagy integrációs
tanfolyamokon
; Elhelyezés krízisintervenciós szobáinkban
; Kérésre: a visszaküldés elrendezése a hazájába

FIGYELEM:
Ha akut fenyegető helyzetben van, nem tudjuk
szállásunkon elhelyezni (nincs menedékhely!).
Akut sürgősségi esetekben
forduljon a rendőrséghez:
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