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-  Düzenli danışmanlık sohbetleri (psi-
kososyal desteği de kapsamaktadır)

-  Hekim bakımı için aracılık hizmeti
-  Yasal bilgilendirme için aracılık 

hizmeti
-  Resmi daire ziyaretlerine iştirak 

etme (daireler, mahkeme, polis vs.)
-  Dava refakati organizasyonu
-  İş ve ev bulmada destek olma
Her kadın kendisinden ve 
çocuklarından sorumludur. Kendi-
sine günlük yaşamının organizasyon-
unda destek oluyoruz, danışmanlık 
sunuyoruz ve ona refakat ediyoruz.

Barınma süresi
Bir kadının, kadın sığınma evinde 
ne kadar süreliğine barınabileceği 
başlıca korunma ihtiyacına, 
şahsi durumuna ve geleceğinin 
planlamasına bağlıdır.

Nasıl hazırlanabilirsiniz
Kadın barınma evine gelmeye karar 
verdiğinizde mümkün oldukça 
aşağıdakileri yanınızda getiriniz:
Evraklar (örn. pasaport, E-Card, evli-
lik cüzdanı, oturma kartı, çocukların 
doğum belgeleri, anne çocuk 
kimliği …), kendisi ve çocukları için 
giysiler, okul eşyaları, en çok sevilen 
oyuncak.

Ancak evraksız, parasız ve şahsi 
eşyasız da kadın barınma evine 
gelebilirsiniz. Sizinle birlikte en çok 
gerekenleri temin etmek için çaba 
gösteririz.

ifs FrauennotWohnung
Postfach 61
6850 Dornbirn
Telefon 05-1755-577
Fax 05-1755-9577
frauennotwohnung@ifs.at
(24 saat)

vorarlberg’deki kadın sığınma evi

Koruma ve güvenlik

Her yıl kadınlar ve çocukları ifs 
kadın sığınma evinde eşlerinin, 
hayat arkadaşlarının, babalarının, 
kardeşlerinin ve tanıdıklarının 
şiddetine karşı koruma ve güvenlik 
arayıp bulmaktalar. Kadın sığınma 
evi geçici bir barınma imkanı sun-
makta ve doğrudan veya dolaylı 
olarak mağdur olanlara diğer yardım 
hizmetleri konusunda bilgi vermekte. 
Biz taraf olarak başvuranlar için ve 
onlarla birlikte çalışıyoruz, gizliliğe 
tabiyiz ve “Kendi kendine yardım 
etme için destek olma” ilkesi yönünde 
çalışıyoruz.

Evdeki şiddet
Kadınlara karşı uygulanan şiddet 
gelirden, kültürden ve eğitimden 
bağımsızdır ve farklı şekillerde 
oluşur:
-  Fiziksel şiddet: Dayak, boğma, itme …
-  Fiziksel şiddet: Hakaretler, 

aşağılamalar, kilitlemeler, kontrol …
-  Sosyal şiddet: izolasyon, sosyal 

ilişkilere yasak, çalışma yasağı …
-  Cinselleştirilmiş şiddet: Cinsel taciz, 

tecavüz …
-  Ekonomik şiddet: Ev geçindirme 

parasından, gelirden mahrum 
bırakma …

Uygulanan her türlü şiddet, kadının 
aşağılanması ve onurunun zedelen-
mesi anlamına gelmektedir.

Danışma ve yardım
Yardım hizmetimiz, başvuran 
kadınları ve çocuklarını güçlendir-
meyi ve onların kendi sorumlukları 
altında hareket etmelerini 
sağlayabilmelerini amaçlamaktadır. 
Başvuran her kadın için, görevi 
aşağıdaki alanları kapsayan bir 
danışman bulunmaktadır: 

Evde şiddet gören kadınlara ve çocuklarına ifs kadın 
sığınma evinde koruma ve güvenlik sağlanmakta. Bize 
günün 24 saati telefon ile ulaşabilirsiniz ve kayıtlar da her 
zaman mümkündür.
Tüm başvurular gizli tutulmaktadır.



wir helfen weiter


