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Bu broşür ve Mädchen*Zone projesi için kısa bir önsöz yazabilmek bizim
için büyük bir mutluluk.
Şiddeti önlemeye yönelik projeler ne kadar geniş ve farklı olursa,
ulaşılabіlecek kişi sayısı da o kadar fazla olur.
Girls*Zone projesi birçok kişiye ulaşmayı başarmıştır. Çeşitli yöntemler,
metodlar ve çok farklı yaklaşımlar ile anne-babalar ve referans kişiler ile
birlikte hedef kızlar grubuna* ulaşılabilmiştir.
Covid 19 pandemi dönemi süresince çok zor koşullar altında çalışmalarını
sürdüren gençlik görevlileri yenilikçi ve yaratıcı bir şekilde çalışmayı

Ỉpuçları ……………………….……………………………………………………………………….………… 31

başarmışlardır. Denenmiş ve test edilmiş çalışma yöntemlerinin (gençlik

4. Destek ve yardım

gram ve Co. gibi çevrimiçi araçlar kullanılmıştır. Bu da bölgede şiddetin

Jugendinitiative Triestingtal ………………………………………………………..................… 34
Nereden daha fazla destek alabilirim? ………......………………….......................…… 35

çalışmaları, kızların buluşma yeri, acil danışmanlık) yanı sıra Zoom, Instaönlenmesi, şiddet, şiddetten korunma ve cinsiyet eşitliği konularına hassasiyetle yaklaşımı sağlamıştır.
Biz Wendepunkt olarak hedef grubumuz olan yetişkin kadınlarla
çalışmalarımızda, şiddeti önleme ve erken tanımlama projelerinin
yetişkinlikteki belirli sorunları önleyebileceğini veya hafifletebileceğini
sık sık görüyoruz. Girls*Zone projesinin „bir yıllık bir uçuş“ olarak
kalmayacağını, bunun yerine genişletilebileceğini ve Triestingtal, Bad
Vöslau ve Kottingbrunn bölgesinin ötesine sunulabileceğini ve büyük çapta
yardımları sunucağını umuyoruz. Bunun için de başarı diliyoruz!
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Önsöz: Jugendinitiative

Önsöz: Jugendinitiative

ÖNSÖZ:

Jugendinitiative

Bazen başkalarından destek ve yardım almak çok önemli ve hayat kurtarıcı
olabilir.
Ayrıca bu broşür şiddeti tanımlama ve şiddetten korunma konusunda
sana bilgi vermektedir. Bilgi, yardım ve destek sunan danışma merkezleri
hakkında bir genel bakış sunuyor.

Sayın okuyucu,

Ayrıca bu broşürde yürümeyen veya zor bir dönemden geçen ilişkinizi gözlemleyip, nasıl, nerede doğru karar verebileceğin aşamasında sana yardımcı
olabilecek denemeler yapma firsatı sunuyoruz.

bu broşürün size yol gösterecek olması bizi mutlu edecektir!
Sorunların hakkında konuşmak istediğinde gizli ve güvenli bir ortamda her
Bu broşürde partnerinle ilişkinde oluşabilecek şiddet hakkında seni bil-

zaman yanındayız!

gilendirmek istiyoruz. Birlikte şiddeti tanımlamak ve şiddeti önlemenin
Deine Jugendinitiative Triestingtal

yollarını aramak ve bulmak istiyoruz.

Belki de kendine şu soruları sormuş olabilirsin:

www.jugendinitiative.at

➡ Duygusal ilişkimi nasıl yaşamak ve sürdürmek istiyorum.
		

İlişkiden beklentim nedir? Ve ilişkilerde önemli olan nedir?

➡ Kız veya erkek partnerimden beklentim nelerdir?
➡ Karşılıklı nasıl konuşuyoruz? Nasıl tartışıyoruz?
		

Saygı ne demek?

➡ Sınırlarım nerede? Ve yürümeyen bir ilişkiyi nasıl bitirebilirim?
Şunu biliyoruzki, bu soruların cevapları bazen kolay yanıtlanamıyor.
Mädchen*Zone broşürü sizi, isteklerinizin ve sınırlarınızın nerede olduğu
konusunda, sizi düşünmeyi, düşündürmeyi teşvik etmeyi amaçlamaktadır.
Mevcut veya önceki ilişkilerinizi daha yakından gözetlemenizi ve bunları
yansıtmanız konusunda bilinçli bir şekilde desteklemeyi hedeflemektedir.
Amaç şu ki; ilişkinde kendini rahat hissetmen ve ilişkinde olabilecek şiddet
dinamiğinin oluştuğunu geç olmadan farkına varman.
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Ka r ika t ü r

»BENİ çok
kıskanıyor,
arkadaşlarımla
GÖRÜŞMEMİ,
İSTEMİYOR …«
Şiddeti nasıl
anlarım?
6
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Ka r ikatü r

HİKAYE İLE İLGİLİ sorular:
Hikayeyi okurken neler hissettin?

Yasminin yerinde olsaydın ne yapardın?

Yasmin başkalarıyla görüştüğünde, Markusun Yasmini
sıkça aramasını nasıl buluyorsun?

Sence Yasminin nasıl bir desteğe ve yardıma ihtiyacı
olabilir?Yasmin nasıl desteklenip, güçlendirilebilinir?
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01*İLİŞKİLERDE ŞİDDET
ŞİDDETİN TÜRLERİ
Az önce okuduğumuz hikayede ortaya çıkan farklı şiddet
biçimleri var. Hangi şiddet türlerini bulabilirsin.

Ỉl i şk ile rd e şidd e t * 0 1

FİZİKSEL ŞİDDET

Lukas eve g
kıy arkadasieIvç dönen
ana
tokat atar. ya

Fiziksel Şiddet olabilir …
➡ Tokat atmak
➡ Boğmaya çalışmak

➡ Dövmek, tekmelemek, çimdiklemek, ısırmak
➡ Cinayet veya cinayete teşebbüs etmek
Yardım alabileceğin yerler:
Gewaltschutzzentrum NÖ (Aile içi şiddete karşı müdahele merkezi)
Verein Wendepunkt (Aile içi şiddete karşı danışma merkezi)

kli kontrol
re
ü
s
u
n
u
n
fo
,
inin cep tekleistiyor. Ayrıca Markus
m
s
a
Y
,
s
u
k
r
Hikayede Micain şifrelerini öğrenmeünde buluştuğunda onauedebilmesi aşka kişilerle görüştüğsağladığı sosyal medys,
Yasmin b or. Yasminin erişim eye b aşlayan Marku e
cok sık arıyplarını da kontrol etml medyada yaymakla v
daki hesa lak resimlerini sosya eder.
Yasminin çıp sızdırmakla tehdit

SİBER ŞİDDET
Bu örnek siber şiddet olarak tanımlanabilinir. Yasmin cep telefonu üzerinden kontrol edilip bu şekilde özgürlügü kısıtlanıyor.
Yasminin ilişkisinde yaşadıklarını, ilişkide partner şiddeti veya aile içi şiddet
olarak tanımlayabiliriz. Yasmin ilişkisinde şiddet yaşayan tek örnek değil! Her
üç kadından biri ilişkilerinde şiddeti yaşamaktadır! Şiddet çoğu zaman eğitimin
ve maddi gücün önüne geçmekte ve malesef her kesimde görülmektedir.

bunlar siber şiddet olabilir …
➡ Telefon cihazları üzerinden kontrol edilmek veya izlenmek,
		

tehdit edici veya alay eden mesajlar göndermek

➡ Sosyal medyada küçük düşürülmek, aşağılanmak veya tehdit edilmek
Partner şiddeti tüm yaş gruplarında, tüm ırk ve dinlerde, her kültürde ve
tüm değişik cinsel eğilimlilerde farkedilmeden yaşanmaktadır!

➡ Sosyal medyada çıplak resimlerin yayılması ve bu konuyla
		

tehdit edilmek

➡ Gizli video çekimi veya telefonların dinlenmesi
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Yardım alabileceğin yerler: Gewaltschutzzentrum NÖ, Verein Wendepunkt,
Beratungsstelle »Hass im Netz« von ZARA, gute Tipps zur Handynutzung
auf saferinternet.at …

CİNSEL ŞİDDET
Bu hikaye cinsel şiddetin bir türüdür. Çünkü sevişmek, kişilerin birbirlerine dokunabilmesi HER ZAMAN iki tarafın izni ve isteği doğrultusunda
yaşanmalıdır.

PSİKOLOJİK ŞİDDET
Tehditli kelimeler kullanmak ve baskı uygulamak, küfürlü, suclayıcı, kırıcı ve
taciz edici kelimeler kullanmak psikolojik şiddet olarak tanımlanır.

bunlar psikolojik şiddet olabilir …

Jonas kız sen,
:»
arkadaşına hiçsin«
b ensiz birer
d

➡ Korkutmak, yıldırmak, tehdit etmek

Hikayede Markus
olmak ister. YasmYasmin ile birlikte
altında hissetmesin kendini b askı
mutlu etmek için ine rağmen, onu
buna izin verir.
bunlar cinsel şiddet olabilir …

➡ Sözlü taciz ve küfür

➡ Tecavüz

➡ Ölüm tehditleri, intihar tehditleri

➡ Cinsel ilişkiye zorlama

➡ »Psikolojik terör«

➡ incitici kelimelerle hakaret etme ve aşağılama – örneğin »fahişe«

➡ ısrarlı takip
Yardım ve destek için: Gewaltschutzzentrum NÖ, Verein Wendepunkt,
Psikolojik şiddetin bir diğer türü: Gaslighting –

Samara, Rat auf Draht

»gaz lambası veya gaz ışığı« gibi tanımlanabilinir.
➡ Duygusal manipülasyon ve »beyin yıkama«
➡ Kişinin özgüvenini ve benlik algılarını yıkmak
➡ Örnekler:
		

- Duyguları ve algıları yıkmak

		

- Yanlış iddialar

		

- Suçsuz yere suçlanmak

		

- Bilinçli bir şekilde nesnelerin yerlerini değiştirip algıları yanıltmak

		

- Sosyal çevrenin manipülasyonu

Yardım ve destek için: Gewaltschutzzentrum NÖ, Verein Wendepunkt, Rat auf
Draht, Jugendinitiative Triestingtal
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Özet:

Victim Blaiming

mektedir. Şiddet uygulayanlar için her zaman güç ve kontrolü

Mağdur suçlayıcılık, eleştirel bir kavramdır. Mağduru işaret etmektense, fiili

Şiddetin her türünde en yaygın olan durum »victim blaming – mağduru

İlişkilerdeki şiddet türlerinin çoğu zaman ortak yönü gözetlenelde tutmak ön plandadır. Bu, şiddet uygulayanların amacı olarak
gösterilebilir. Kişinin, partnerinin eski görüşmelerini denetlemesinin, mesajlarını okumak istemesinin altında »kıskancım,
mesajları okumak istiyorum« değilde »kontrol etmek istiyorum« ifadesi bulunmaktadır. Bunu şöyle de açıklayabiliriz, kişiyi
sahiplenmiş göstererek, kendi istekleri üzerinden kişiyi kontrol

suçlamak« la tanımlanır. Şiddetin nedeninini kişi şiddet uyguladığı kişide arar.
ve işleyeni ön plana çıkarmayı hedefleyen bir kavram olarak kullanılmaktadır.
»Mağdur suçlu değil, sen onu suçlu kılmaya çalışıyorsun« mesajını içeriyor.
Anlam olarak mağdur-suçlayıcılık; yaşanılan bir mağduriyette çeşitli gerekçelerle
kabahatin o mağduriyeti yaşayan kişiye yüklenmesi girişimidir. Cinsel şiddet
durumlarında, mağdur olan kişide kusur ya da kabahat bulmaya çalışılarak
mağduriyetin kendisinin o kusur üzerinden ortaya çıktığı mesajı verilir.

altında tutmaktır.
Şiddet her ilişkide farklılıklar gösterebilir. Şiddet görülen bazı
ilişkilerde arada bir güzel olan davranışlarda görülebilir. Suçlunun şiddetten sonra özür dilemesi, birdaha yapmayacağına
dair söz vermesi gibi örnekler bulunmaktadır. Şiddet mağdurları
genellikle bunun doğru olduğunu umarlar ve inanmak isterler.
Ancak şiddet uygulayan kişi terapik destek almadığı, aramadığı
sürece tekrar şiddete başvurma olasılığı çok yüksektir.
Şiddete maruz kalan (kadın veya kızlar) ayrılmak istediğinde
durum daha tehlikeli bir hale gelebilir. Şiddet uygulayan
kişi,partnerini her zaman kontrol etmek ister, bana ait diye
görür. Genellikle bu „kişinin mülkiyetinin“ kendilerinde olduğunu
düşünüp bundan vazgeçmeleri, ayrılmaları zor olur. Bu sebeple

Örnek: Özel fotoğrafla
rın yayınlanması gibi
Bu tarz olaylarda gö
zl
em
lenen, suçlunun eylemlerinden sorumlu
tu
tu
lm
olanın genellikle fotoğr ası yerine, mağdur
af
göndermediği için sulaclrı çekmediği veya
anmasıdır.

Pek cok KİŞİ İLİŞKİLERDEKİ
ŞİDDET hakkında şunları
düşünür:

önemli olan, YARDIM almaktır! Kişi şiddet uygulanan bir ilişkiden

Fail tehlikeli görünüyor, uzun boylu ve güçlü

kopmak, çıkmak istiyorsa, planlayarak, yani uzmanlardan yardm

Fail, mağdurlar tarafından bilinmiyor ve aniden karanlık parkta pusuya yatar …

alarak ilişkiyi bitirmesi gerekir.

➡ Şiddet yalnızca daha yoksul aileleri ve göçmen kadınları etkiler …
➡ Aile içi şiddet özel bir meseledir. Kimse karışmamalı …
➡ Kadınlar* şiddeti »teşvik eder‘ veya bir şekilde ‚hak ederler«.

Ama yanlış! En yaygın şiddet evde özelde olur! Ve bu asla
mağdurun suçu değildir!

18

19

0 1 * Ỉl işkil e rde ş iddet

Ỉl i şk ile rd e şidd e t * 0 1

İLİŞKİLERDE ŞİDDETİN BELİRTİLERİ
Çoğu mağdur, başkalarına güvenmeyi başaramıyor. Genellikle yaşadıkları
şiddeti başkalarından saklamaya çalışırlar. Bu da kişinin tükenmesine yol
açar. Partnerinden şiddet gören kişiyi nasıl anlarsınız?

Aklınıza böyle belirtiler geliyormu?
Birkaç düşüncelerinizi yazabilirmisiniz?

Eğer kız arkadaşım
İLİŞKİSİNDE ŞİDDET görüyorsa,
ne YAPABİLİRİM?
➡ Belirtiler/kendi hislerinizi ciddiye alın
➡ Arkadaşınıza kendi gözlemlerinizi açıkça belirtin. (Dikkat: »Ben		

mesajlarıyla« gözlemlerinizi belirtin: Örnek: »Ben şunu farkettim …«,

		

»Endişeleniyorum« aksi halde bunlar hemen bir sitem olarak

		 algılanabilir.)
➡ Arkadaşınıza güven verip, kimseye bu konu hakkında
		

konuşmayacağınızı, anlatmayacağınızı söyleyebilirsiniz

➡ Kız arkadaşınız konu hakkında henüz konuşmak istemiyorsa, bekleyin.
		

Onu dinleyeceğinizi, herzaman yanında olduğunuzu vurgulayabilirsiniz,

		 gösterebilirsiniz.
➡ Dostluğunuzu belirtin, birlikte gezilere gidebilirsiniz, mümkünse

BELİRTİLER:

		

beraber (şiddet uygulayan kişiden ayrı olarak) tatile gidebilirsiniz

		

veya kız arkadaşınızın dikkatini dağıtmak ve onunla iyi vakit

		

geçirmek için beraber eğlenceli şeyler yapabilirsiniz.

➡ Kız arkadaşınıza nereden ücretsiz, gizli destek ve yardım

➡ Kişi kendini daha fazla geri çekebilir
➡ Kişi genellikle hastadır ve sıklıkla okula gelmez

		

alabileceğini tavsiye edebilirsiniz. Örneğin: Rat auf Draht

➡ Kız arkadaşınızın kendisini daha rahat hissetmesi için neye ihtiyacı

➡ Kişi daha az güler ve genellikle depresif görünür

		

olduğunu, sizden ne beklediğini öğrenmeye çalışabilirsiniz – yaşadığı

➡ Kişi genellikle göz temasından kaçınır

		

şiddet hakkında konuşmak istemese bile

➡ Kişi genellikle randevulaşacağınızı unutur

➡ Kız arkadaşınız yaşadığı şiddeti açıkça vurguluyorsa – onu cesaret-

➡ Kiıi sıklıkla görüşmelere ve diğer toplantılara daha az gelmeye başlar

		

lendirebiilrsiniz. Şiddet hakkında konuşmak büyük cesaret ister!

➡ Kişi konsantre olamaz ve buda zamanla okuluda etkiler

		

Sonraki adımlar için zorlamayın, hemen destek ve yardım almasını

➡ Kişi endişeli veya huzursuz görünür

		 sağlayabilirsiniz.

➡ Kişinin gözünde morarma veya başka yaralanmalara rastlanır

20

➡ Polisi sadece acil durumlarda arayın! Kız arkadaşınız ile birlikte polise
		

şikayette bulunmak için gitmeyiniz. Önce bir danışma merkezine

		

gidiniz. Mağdurları koruma merkezinden destek ve bilgi aldıktan

		

sonra şikayetinizi daha sakin ve doğru bir şekilde hazırlayabilirsiniz.

21

0 1 * Ỉl işkil e rde ş iddet

ŞİDDETİN TÜRLERİ
Şiddet içeren bir ilişkiyi gösterebilecek örnekler:
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he

Verbot
oder Zwang
Arbeiten zu gehen,
Geld zu teilen, verweigern oder wegnehmen,
ihr den Zugriff auf das Konto
verwehren, ihre Ausgaben
kontrollieren …

Ge
wa
lt

einschüchtern, beleidigen,
drohen, Angst machen, sie
für Gewalt verantwortlich
machen, ihr die Schuld
geben, sie vor anderen
demütigen und
erniedrigen …

isc

Vergewaltigung, sie
gegen ihren Willen zu
sexuellen Handlungen
nötigen, sie sexuell
anzugreifen,
als Sexobjekt
behandeln …

ps
ych

Macht &
Kontrolle

Privilegien
ausnutzen, sie
wie eine Bedienstete behandeln. Entscheidungen ohne sie
oder für sie treffen, ihre
Kontakte einschränken
und überwachen …

alt
ew

stoßen,
schlagen, treten,
würgen, festhalten,
fesseln, verbrennen,
Verletzungen zufügen,
mit Dingen nach ihr
werfen, Essensentzug …

Kontrollieren was
sie tut, mit wem sie spricht,
sie für verrückt erklören,
drohen die Kinder
wegzunehmen …

G
le
zia
so

sexuelle Gewalt

psychische Gewalt

ökonomische Gewalt
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02*İYİ İLİŞKİLER
İLİŞKİ ÖRNEKLERİ
İyi ilişkiler için örnekler

Verantwortungsvolle Elternschaft
Elterliche Verantwortung
teilen, positives
Vorbild für
Kinder sein

Nicht
bedrohliches
Verhalten
Jede/r soll sich sicher
fühlen und ihre/seine
Bedürfnisse aussprechen können

Nicht bedrohliches
Verhalten
Jede/r soll sich sicher
fühlen und ihre/seine
Bedürfnisse aussprechen
können
Ehrlichkeit/
Verlässlichkeit
Verantwortung für das
eigene Tun übernehmen;
Fehler zugeben; ehrliche,
offene Aussprache führen

Rad der
Partnerschaft

Faire Verhandlung führen
Die Lebensziele der/des
Anderen unterstützen,
Recht auf eigene Freundinnen und Freunde;
Interessen und
WirtBeruf usw. zuschaftliche
gestehen
Partnerschaft
Finanzielle Entscheidungen gemeinsam
treffen, finazielle
Absicherung von
beiden planen
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Verantwortungsvolle Elternschaft
Elterliche Verantwortung
teilen, positives
Vorbild für
Kinder sein
Verantwortung teilen
Anfallende
Arbeiten fair
aufteilen, Familienentscheidungen
gemeinsam fällen

İYİ İLİŞKİLER İÇİN ALFABE
Buraya her harf için, iyi yürüyen bir ilişkide olması
gerektiğini düşündüğünüz bir kelime yazabilirsiniz.

A

N

B

O

C

P

D

Q

E

R

F

S

G

T

H

U

I

V

J

W

K

X

L

Y

M

Z
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Lütfen İŞARETLEYİNİZ:
Bir aşk ilişkisinde nelere izin verebilirsiniz?
BIr aşk ilişkisinde …
… Herhangi birşeyi istemediğinde veya iyi bulmadığında hayır deme hakkın var.

katılıyorum

katılmıyorum

kısmen katılıyorum

… istediğini giyebilirsin.

katılıyorum

katılmıyorum

kısmen katılıyorum

… izin almadan arkadaşlarınla buluşabilirsin.

katılıyorum

katılmıyorum

kısmen katılıyorum

… kişinin sırları olabilir.

katılıyorum

katılmıyorum

kısmen katılıyorum

… başkalarıyla da flört edebilirsin.

[Çizim. boyama. yapıştırma için alan]
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katılıyorum

katılmıyorum

kısmen katılıyorum
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0 3 * Kay nak l a rım

Ka y n a k l a rı m * 0 3

03*KAYNAKLARIM
»Kaynak Piyanosu«

Kendinizi kötü hissetiğinizde her tuşa size yardımcı olacak
birşeyler yazın, her tuş doldurulmalıdır!
(bisiklete binmekten bilgisayar oyunları oynamaya veya
telefonlaşmak gibi örnek kelimeler olabilir!)
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0 3 * Kay nak l a rım

Ka y n a k l a rı m * 0 3

ACİL durum çantam

İPUÇLARI
Sakinleşmek için:
➡ Iyi zamanlarda çekilmiş olan fotograflarınıza bakın

Kendimi kötü hissettiğimde kimi arayabilirim?

➡ Güzel kokulu ve rahatlatıcı köpük banyosu yapın
➡ Müzik dinleyin
➡ Yıldızlı gökyüzüne bakın
➡ En sevdiğiniz parfümü koklayın
➡ Şu anki hislerinizi tersine çevirin: örnegin kızgın veya üzgün
		 olduğunuzda
➡ En sevdiğiniz cikolatayı yiyin

Üzgün olduğumda bana ne yardımcı olabilir?

➡ Ev hayvanınız varsa, onunla kucaklaşın
Gerildiğinizde:
➡ Soğuk bir duş alın
➡ Acıbiber çiğneyin, bitter bir çikolata ağzınıza atın
➡ Ağzınıza bir parça buz alın
➡ Kollarınızını üzerinden bir stres topu yuvarlayın
➡ Bir lastik bandın cildinizden kaymasını sağlayın

Kendimi yalnız hissetiğimde ne yapabilirim?

➡ Eski katalog veya telefon rehberlerini yırtın
➡ Hızla veya koşarak merdivenleri çıkıp inin
➡ Bir havluyu düğümleyerek yada bir tenis raketi ile yatağa veya kum
		

torbasına vurun

➡ Kulaklığınızla yüksek sesle müzik dinleyin
➡ Tanıdığınız güvendiğiniz birini arayın (acil durumlar için
		
Stresi azaltmama ne yardımcı olabilir?

hazırladığınız çantanıza önemli telefon numaraları koyun)

➡ Duyduğunuz 5 nesneyi, gördüğünüz 4 seyi, hissettiğiniz 3 seyi
		 adlandırÇn
➡ Çevrendeki 5 kırmızı renkli, 5 mavi renkli ve 5 sarı renkli nesneleri bulun
➡ Eriyen bir tableti dil üzerinde eritin
➡ Çok spor yapın
➡ Ağır birsey taşıyın
➡ Yürüyüşe çıkın
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0 4 * Deste k ve yardım

De s te k ve ya rd ı m * 0 4

04*DESTEK VE YARDIM
YASMİNİN durumuna benzer
bir durum başıma GELİRSE, ne
yapmalıyım?

Daha fazla desteği nereden
ALABİLİRİM?
Çocuk ve gençler için:
➡ Rat auf Draht: 147 oder: www.rataufdraht.at/online-beratung
➡ Kinderschutzzentrum »Die Möwe«:
(z.B: in Mödling): 02236/866 100 www.die-moewe.at/kontakt

Sonraki sayfalarda, çeşitli sorularda size yardımcı ve destek olabilecek

➡ Kinder- und Jugendhilfe: (»Jugendamt«): 02742/9005 16416

önemli kuruluşları özetledik.

➡ Safer Internet: www.saferinternet.at
➡ Helpchat: jeden Tag 16.00–22.00 www.haltdergewalt.at

Die Jugendinitiative Triestingtal size şu olanakları sunuyor:

Gençler için toplantılar, danışmanlık, çalışma atölyeleri, sohbet – Chat. Bizimle ücretsiz ve gizli bir şekilde
konuşup, problemlerine çözüm arayabilirsin!

➡ Infos zum nachlesen und Videos zum anschauen:
		 www.gewalt-ist-nie-ok.at
➡ Kinder- und Jugendanwaltschaft: www.kija-noe.at

Yetişkinler için:

Sosyal hizmet uzmanlarımızla korkuların ve endişelerin hakkında konuşup,

➡ 24h Frauenhelpline: 0800 222 555

ihtiyaç olduğunda farklı ek danışmanlık seçenekleri bulmana yardımcı ola-

➡ Verein Wendepunkt (in Wr. Neustadt): 02622/825 96

biliriz. Eğer bunu istersen, sana eşlik ve yardım etmekten mutluluk duyarız.

➡ Gewaltschutzzentrum NÖ:
St. Pölten: Tel: 02742/319 66

Bize ismini vermeden ve randevu almadan gelip seni rahatsız eden konuları

		

konuşmak veya sadece dinlenmek için yada diğer gençlerle de tanışma firsatı

		 https://gewaltschutzzentrum-noe.at/kontakt/

Wiener Neustadt: Tel: 02622/24 300

bulabilirsin. Hiçbir şekilde kendini zorunlu hissetmeden, kendi kararınla
istediğini anlatıp ve sonraki adımlarının ne olacağına kendin karar verebilirsin.
Jugendinitiative Triestingtal
Leobersdorferstraße 42
2560 Berndorf
www.jugendinitiatve.at
verein_jugendinitiative
Jugendinitiative – Verein zur Förderung von Jugend_Projekt_Sozialarbeit
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»KARAR
HER ZAMAN
SENİNDİR.
NOKTA.«
https://www.dasbiber.at/empowerment
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