
Kadınlar evi aile içinde şiddete maruz kalan 
veya böyle bir tehlike altında bulunan kadınlar 
ve çocuklara koruma ve sığınacak bir yer 
sunmaktadır. Acil durumda kalmanızı sağlayacak 
bir konaklama imkanı ve kişisel danışmanlık 
hizmeti bulacaksınız.

Telefon 06192 26255

Kadınlar evine kabul bürokrasi gerektirmez ve 
günün ve gecenin her saatinde mümkündür. 
Adres güvenlik nedeniyle gizli tutulmaktadır.

Diğer bilgiler Diğer bilgiler

Danışmanlık birimi çatışma ve acil 
durum söz konusu olduğunda 
başvurabileceğiniz ilk birimdir. 

Main-Taunus-Kreis›ta aile içi şiddet 
konusunda uzman kuruluştur. 

Telefon 06192 24212

Telefon ve ofis saatleri şunlardır:
Salı 14:00 - 18:00

Perşembe 09:00 - 13:00
Cuma 09:00 - 13:00

Kadınlara ve çocuklara 
şiddete "hayır"

Danışmanlık ve 
Müdahale birimi

Kadınlar evi 
Main-Taunus-Kreis

www.frauenhelfenfrauenmtkev.de

Bunu yapabilirsiniz

Frauenhaus Main-Taunus-Kreis
Posta kutusu 1352, 65703 Hofheim
Telefon 06192 26255
fhfmtk@t-online.de

Danışmanlık ve müdahale birimi 
Seilerbahn 2–4, 65719 Hofheim
Telefon 06192 24212
frauenberatungsstelle-fhfmtk@t-online.de

Birlik üyeliğine başvuru

Bağış hesabı
Frauen helfen Frauen Main-Taunus-Kreis e. V.
TaunusSparkasse 
IBAN DE90 5125 0000 0002 0204 83
BIC HELADEF1TSK

Ermöglicht durch das
Sozialbudget

»Nein« zu Gewalt an Frauen und Kindern

Türkisch



Danışmanlık ve müdahale birimi

Aile içi şiddet toplumumuzda kadınlara karşı gösterilen 
şiddetin en yaygın biçimidir. Bedensel, psikolojik ve cinsel 
şiddeti kapsar.

Şiddet çoğunlukla tokatlarla değil, aşağılama, hakaret, 
denetim ve/veya toplumsal tecritle başlar. Etkilenen kişiler 
çoğunlukla güvensizlik duyar ve rayından çıkmış bir ilişki 
yaşadıklarını oldukça geç fark ederler. 

Hiçbir kadın şiddeti kabul etmemeli ve hoş 
görmemelidir. 2002 yılında yürürlüğe giren şiddete 
karşı koruma yasasıyla aile içi şiddet artık özel bir 
mesele olmaktan çıkmıştır.

Main-Taunus-Kreis›taki kadınlara çatışma ve acil 
durumlarda danışmanlık hizmeti veriyoruz.

Kişisel danışmanlık hizmeti telefonla randevu verildikten 
sonra gerçekleşir. Görüşmeler gizlilik içinde yapılır ve 
sonuç elde etmeye yöneliktir. Danışmanlık ücretsizdir ve 
isteğe göre anonim yapılır.  
 
Bağışınızı almaktan memnuniyet duyacağız.

Bu konuyla ilgili daha fazla bilgiyi  
www.frauenhelfenfrauenmtkev.de İnternet  
sayfasında bulabilirsiniz.

Main-Taunus-Kreis Kadınlar Evi

Kadın evleri hiçbir adres defterinde bulunmayan, güvenli 
koruma ve sığınma sağlayan mekanlardır. Bedensel, 
cinsel veya psikolojik şiddete maruz kalan tüm kadınlar 
nereden geldiklerine, ikamet durumlarına ve finansal 
bağımsızlığa sahip olup olmadıklarına bakılmaksızın 
burada çocuklarıyla birlikte, ya da çocukları olmadan 
güven ve destek bulurlar.

Kadınlar evine sığınan kadınlar ve çocuklar, ayrılma 
ve boşanma söz konusu olduğunda hayati güvenlik 
konusunda bilgi ve destek alırlar.

Ne var ki, kadınlar sığınma evi bir yurt değildir. Sakinleri 
günlük işlerin düzenlenmesinden ve çocuklarının 
yetiştirilmesinden sorumludur.

Çocuklar da çoğu zaman aile içi şiddetin kurbanlarıdır. 
Pedagojik olarak tekli ve grup imkanları mevcuttur. Buna 
ek olarak çalışanlar anaokulları ve okullarda kayıt ve çıkış 
işlemlerinde destek verir.

Kadın sığınma evinde kendilerine yer arayan 
kadınlara önceden memnuniyetle telefonda 
danışmanlık yapılır. Hangi belgelerin ve kişisel 
eşyanın getirilmesi gerektiği bildirilir.

Kadınlar sığınma evinin  
sunduğu hizmetler

• Psikososyal danışmanlık
• Tehlike analizi
•  Gündelik şiddet konusunda destek
• Yeni hayat perspektifleri geliştirme
•  Resmi dairelere, mahkemelere, 

polise vs. giderken refakat
•  Kız ve erkek çocuklar için  

pedagojik hizmetler
•   Tekli ve grup çalışması
•  Şiddet deneyiminin işlenmesinde 

yardım
•  Yeni yaşam ortamına geçişte 

rehberlik

Aşağıdaki konular hakkında bilgi

 Geçim güvenliği
 Ayrılma ve boşanma
 Vesayet ve erişim hakkı
 Şiddete karşı koruma yasası/taciz

Ağ kurma ve işbirliği

Danışmanlık ve müdahale 
Biriminin sunduğu hizmetler

•  Polis kullanılarak pro-aktif 
danışmanlık  

•  Aile içi şiddeti önleyici hizmetler  

•  Psikososyal danışmanlık
 –  Partnerler arası çatışma 

olduğunda
 –  Bir ayrılma süreci sırasında
 –  Ayrıldıktan/boşandıktan sonra
 –  İşbirliği içinde çift terapisi

•  Konu hakkında bilgi verilmesi
 – Geçim güvenliği
 – Ayrılma ve boşanma
 – Velayet ve erişim hakkı
 – Şiddete karşı koruma yasası/taciz

• Ağ oluşturma ve işbirliği

•  Uzmanlardan danışmanlık hizmeti 
ve seminerler

•  Bilgilendirici etkinlikler

•  Gruplarla çalışma


