
Aile i~erisinde ~iddet 
özel meseile degildirl 

Eger Aile h;i ~iddet görüyorsanlz veya ~iddete 
maruz kalma tehlikesi altmda iseniz. Bizden 
kapsamll bir ~ekilde, yardlm ve destek 
alabilirsiniz. 

Korkusuz ve ~iddetsiz bir ya~am sürebilmeniz 
ic;:in, size yardlm edebiliriz. 

8ire destek olmak isterseniz: 

IBAN: DE3I 3205 0000 0000 0018 18 
81e: SPKRDE33XXX 
Sparkasse Krefeld 

Kullantm amacl: " Häusliche Gewalt" 

Bize nasll ula~abiJjrsiniz? 


Sozialdienst katholischer Frauen e.\1. Krefeld 

"Aile i~i ~iddet" Dant~manllk Merkezi, Krefeld 
Dant~man: Frau Anne Klaßen 

Blumenstraße 17-19 
47798 Krefeld 
Randevu talepleriniz i~in 
Telefon 021511522057 00 ..... 
Fax: 021511522058 c 
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"Aile i~i ~iddet" 
SkF Krefeld 
Danl~manhk Merkezi 

mailto:gewaltschutz@skf-krefeld.de


"Aile i~i ~iddetll 
Danl~manllk Merkezi 

Siddetin önlenmesine dair Kanun 
yasasl yürü rlüge gi rdikten sonra, ~iddet 
magdurian da ha kapsamll bir ~ekilde 
koruma altma almabilmekte. 

Magdur lehine verilebilecek ba~lIca 
tedbir kararlan: Siddet magduru kendi 
evinde kalabilmesi ir;in, Polis 
taranndan ~iddet uygulayan k i~ i 

hakkmda lO-günlük bir uzakla~tl rma 

karan almmasl mümkündür. 

Danl~ma nllk Merkezimiz IIAiie ir;i 
~iddetil PSikolojik, sosyal baklmdan 
destek ve diger danl~ma olanaklan 
hakkmda ve bunlara ula~ma hakkmda 
bilgilendirme ve danl~manllk hizmeti 
vermekted ir. 

Biz sizi bilgilendiriyoruz... 

Sizi yasal haklannlz, maddi imkanlannlz ve ki~iye özel 
koruma imkanlan hakkmda bilgilendirebiliriz. 

• 	 Kurum i~i ve kurum dl~1 koordinasyonu saglamak i~in 
destek verebiliriz. 

• 	 Size uygun yardlm önerileri sunabiliriz 

• 	 Eger ~iddet i~eren bir iIi~ki sürdürüyorsanlz ve bu 
durumdan kurtulmak istiyorsanlz, size yardlm edebiliriz. 

• 	 Taciz magdurlanna da bilgilendirme ve danl~manhk 
hizmeti veriyoruz. 

Eger ba~ka bir ülkeden geliyorsanlz ve/veya Mülteci iseniz 
yanlnlzda güvend@niz birini tercüman olarak getirebilir ve 
danl~manhk imkanlanmlzdan faydalanabilirsiniz. 

Dant~man"k hizmetimiz anonim, 
ücretsiz ve gizlilik yasasl 
~er~evesinde ger~ekle~ir 

Hizmetimiz 

• 	 Ya~, cinsiyet, Irk ve din aYlrt etmeksizin 

• 	 Telefonda danl~manllk hizmeti ve ihtiya~ 
halinde evinize gelir sizi bilgilendirebiliriz. 

• 	 acil hattl güvenilir, ücretsiz ve ihtiya~ 
halinde tercüman ile danl~manhk hizmeti 
verir. 

• 	 Yard,m talepleriniz ücretsiz kar~llanlr. 


