SKM Herford‘daki erkek danışmanlığı derneği
Erkek olan mağdurlar ve ayrıca suçlu, fakat ar k suç
işlemek istemeyen erkekler için de öngörülmüş bir
danışmanlık merkezi.
Schillerstraße 6, 32052 Herford
05221 2777812 veya 0152 56727762
detlef.lis@skm-herford.de
www.skm-herford.de
Beyaz Halka derneği
Herhangi bir suç veya aile içi şiddet olayından sonra destek.
Polise, avukatlara veya resmi dairelere giderken refakat
etme olanağı vardır, ayrıca sivil davalarda destek.
0151 65107090
weisserring.herford@t-online.de
www.weisser-ring.de
Nadeschda danışmanlık merkezi
İnsan care veya cinsel sömürü mağdurları için piskolojik
danışmanlık ve destek alınabilir. Danışmanlık konuşmaları
ana dilinizde ve anonim yapılacak r.
Bielefelder Straße 25, 32051 Herford
05221 840200
info@nadeschda-owl.de

Bölgeler arası telefon-danışmanlığı

Hastanenin bulunduğu şehir ve köylerdeki eşitleş rme
merkezleri
• Herford bölgesi, 05221 / 13-1316
• Bünde belediyesi, 05223 / 161-275
• Enger belediyesi, 05224 / 9800-40
• Herford belediyesi, 05221 / 189-463
• Hiddenhausen bölgesi, 05221 / 964-230
• Kirchlengern bölgesi, 05223 / 7573-122
• Löhne belediyesi, 05732 / 100-344
• Spenge belediyesi, 05225 / 8768-600
• Vlotho belediyesi, 05733 / 924-164
• Herford hastanesi, 05221 / 941416

Asliye Hukuk Mahkemeleri
Herford Asliye Hukuk Mahkemesi
(Herford, Enger, Spenge ve Hiddenhausen bölgeleri için
sorumlu)
Auf der Freiheit 7, 32052 Herford, 05221 / 166-0
Bünde Asliye Hukuk Mahkemesi
(Bünde, Kirchlengern ve Rödinghausen bölgeleri için sorumlu)
Hangbaumstraße 19, 32257 Bünde, 05223 / 922-0
Bad Oeynhausen Asliye Hukuk Mahkemesi
(Löhne ve Vlotho bölgeleri için sorumlu)
Bismarckstraße 12, 32545 Bad Oeynhausen, 05731 / 158-0

Yardım telefonu – kadına yönelik şiddet 17 dilde mevcut
0800 0 116 016
www.hilfetelefon.de
Dert telefonu
Telefonda danışmanlık ve dert yanma
0800 111 0 111 (Günde 24 saat açık) veya 0800 111 0 222
www.telefonseelsorge.de
Çocuk ve ergen telefonu – dertlerinizi anlatmak için arayın
116 111 veya 0800 111 0 550
www.nummergegenkummer.de
Erkeğe yönelik şiddet için yardım telefonu
0800 123 99 00
www.maennerhilfetelefon.de
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Burada destek
bulabilirsiniz

Gerçekler:
• Kadına ve çocuklara karşı şiddet genelde ev ortamında
gerçekleşir
• Kadına ve çocuklara karşı şiddet mağdurlar için genel
olarak hayat boyunca sürecek olan sonuçlara sebep olur
• Şiddet uygulayanlar genelde eşleridir
• Birçok kadın, şiddete maruz kaldıklarından utanırlar ve
susarlar
• Bu duruma düştükleri için kendilerini suçlarlar
• Şiddet olayları, mağdurun davranışlarına bağlı değildir
• Suçu işleyen kişi yap klarından tamamen kendisi
sorumludur
• Döven bir insan suçludur ve evi terk etmelidir
• Almanya’da aile içi şiddet uygulamak yasak r!
• Hızlıca yardım ve destek alabilmek hakkınızdır
• Güvendiğiniz insanlarla konuşun ve kendinize destek
verilmesini sağlayınız

Bu olaylar olduktan sonra neler
yapılabilir:
• Şidde en koruma kanunu mağdur insanların haklarını
belir r
• Aküt bir şiddet olayında polis şiddet uygulayan kişiyi eve
girmesini önleyecek r ve 10 günlük bir ‚eve gelmeme‘
emrini ayarlayacak r
• Eve dönme yasağının uza lmasını Hukuk Mahkemesine
gidip talep edebilirsiniz veya avuka nız yoluyla bunu
gerçekleş rebilirsiniz
• Evinizin uzun süreli olarak size kalmasını talep etme
olanağı mevcu ur

Herford Kadınlar Ev Derneği
18 yaşından büyük kadınlar ve çocukları şiddet mağduru
olduklarında koruma ve barındırma olanağı. Adresi gizlidir.
05221 23883
info@frauenhaus-herford.de
www.frauenhaus-herford.de
Herford Kadın Danışma Merkezi Derneği ve Acil Arama
18 yaş üzerinde ve her türlü hayat şartları al nda yaşayan,
özellikle aile içi veya cinsel şiddet görmüş olan kadınlar
için zor şartlara bağlı olmayan ve telefon ile veya karşılıklı
olarak yapılan danışmanlık servisi. Bu servis ayrıca polis ile
olan ir batlarda veya mahkeme duruşmalarına giderken
verilir.
Bu servis ücretsizdir ve istek üzerine anonim yapılır.
Rennstraße 15, 32052 Herford
05221 88 99 000
info@frauenberatungsstelle-herford.de
www.frauenberatungsstelle-herford.de
Telefonda danışmanlık saatleri Pzt-Cuma 9.00-10.00
Herkese açık danışmanlık:
Salı 15.00-17.00 ve Perş 10.00-12.00
Herford femina vita kız ev Derneği
Genç kızlar ve 27 yaşına kadar olan kadınlar için ﬁziksel,
psikolojik veya cinsel is smar gibi kriz durumlarında
danışmanlık ve terapi.
Bu servis istek üzerine gerçekleşir, ücretsizdir, anonim ve
taraf tutarak yapılır.
Höckerstraße 13, 32052 Herford
05221 50622
mail@feminavita.de
www.feminavita.de
Konuşma saatleri:
Pzt-Perş 9.00-17.00, Cuma. 09:00- 15:30
Kişisel randevular için bizi arayınız

İnterne e bizi ziyaret edin:
www.hilfe-haeusliche-gewalt.de

Herford aile, genç ve çocuk danışmanlık merkezi
Şiddet olaylarında danışmanlık ve destek. Aile, çocuklar,
gençler, ye ş rme sürecine ka lan kişiler ve pedagojik
personel için danışmanlık ve destek
Amtshausstraße 4, 32051 Herford
05221 13 1638
www.kreis-herford.de
Randevusuz konuşma saatleri:
Her ayın ilk Perşembe günü
16.00-18.00 saatlerinde
Her ayın üçüncü Pazartesi günü 09.00-11.00 saatlerinde
Ek randevular için bizi arayın
Herford Katolik Kadınlar Sosyal Hizmetlerinde ayrılık ve
boşanma danışmanlığı derneği
Aileler, çocuklar ve şiddet gören veya görmeyen ve ayrılık
ve/veya boşanma yaşayan tek kişiler için bilgi, danışmanlık ve destek
Berliner Straße 10, 32052 Herford
05221 103721
heike.wiechers@skf-herford.de
AWO migrasyon ve uyum uzmanlık servisi
Uyum ajentası / migrasyon danışmanlığı / mülteci
danışmanlığı / dil kursları / projeler
Fröbelstraße 6, 32584 Löhne
Außenstelle: Königstraße 15a, 32584 Löhne
05732 949551 veya 05732 905213
(Dil kursları ve projeler)
natasa.stancic@awo-owl.de
www.awo-fachdienste-migra on.de
Konuşma saatleri:
Pzt 14.00-16.30, Perş 9.00-12.00 ve 14.00-16.30
Dışarda görüşmek veya kişisel randevu almak için bizi
arayın
Herford polisindeki mağduru koruma görevlisi
Elverdisser Straße 12, 32052 Herford
05221 888 1714
Randevu almak için bizi arayın,
Pzt-Cuma oﬁs saatlerinde
Acil durumlarda: Polis acil telefonu 110

