Aile içi şiddet
Oberhausen’da koruma

Bilgiler
Adresler
Telefon numaraları
1

Aile içi şiddet nedir?

Aile içi şiddet özel değildir!
Her insanın şiddetsiz bir yaşam hakkı vardır.
Utanç nedeniyle sessiz kalmayın ve yıllar boyunca bedensel ve ruhsal şiddete boyun
eğmeyin. Unutmayın: Aile içi şiddet sadece size yapılmamaktadır. Yardımcı olan insanlar ve kuruluşlar vardır.
Bu broşürde, aile içi şiddet durumunda polis tarafından nasıl koruma alabileceğinizi,
nerede destek ve danışmanlık alabileceğinizi ve hangi haklarınızın olduğunu
öğreneceksiniz.
İlgili kuruluşların iletişim verileri sizin için 14 ve 15. sayfalardaki adres dizininde
toplanmıştır.

Yetişkin ilişkileri arasındaki her türlü şiddet, aile içi şiddettir. Evlilik içi ve evlilik dışı hayat birlikteliklerinde veya başka yakın ilişkilerde meydana gelebilir;
örneğin (hemcins) partnerler arasında | Ebeveynler | Çocuklar | Yaşlılar | Eşlerin
çocukları | Akrabalar | İkamet ortaklıklarının üyeleri.
Aile içi şiddet, ağırlıklı olarak özel alanda, dolayısıyla “evde” gerçekleşir. Olay yerleri sıklıkla partnerlerden birinin konutudur | koridor | çalışma alanı veya oraya
giden yolda | sokak.
Aile içi şiddete; gelir, eğitim düzeyi, kültür veya toplumsal statüden bağımsız
olarak tüm toplumsal katmanlarda bulunmaktadır.
Polis araştırmalarına göre “Aile çekişmelerinin” yakl. yüzde 90’ının failleri erkektir.
Almanya’da yaklaşık her dört kadından biri partneri aracılığıyla bedensel veya/
ve cinsel saldırılara bir veya birden çok kez maruz kalmıştır.

Şiddetin türleri
Bedensel Şiddet
Vurma | Tekme | Boğma | Nesneler kullanarak kötü muamelede bulunma |
Silahlar

Bu broşür...
şurada bulunabilir:

Cinsel Şiddet
Cinsel zorlama | Tecavüz | Cinsel uygulamalara zorlama | Fuhuşa zorlama

Gleichstellungsstelle
im Bereich Chancengleichheit
Schwartzstraße 73 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 52 050
* gleichstellungsstelle@oberhausen.de

Zorlama ve Tehdit
Ölüm tehditleri | Şikayette bulunma tehdidi | Kendini öldürme tehdidi
Gözdağı
Bakışlar, jestlerle korkutma | İmalar | Nesneleri kırma | Silah gösterme

yayınlayan:

destekleyen:

Psikolojik Şiddet
Aşağılama | Deli olduğunu ilan etme | Özgüveni kırma
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İzolasyon
Kontrol | İletişimin kısıtlanması | Kıskançlık

· gerektiğinde ortak ikamet ettiğiniz fail hakkında 10 günlük bir uzaklaştırma

Ekonomik Şiddet
Çalışmanın yasaklanması veya çalışmaya zorlama | Paranın alınması veya verilmesi | Borçlanmaya zorlama

·
·

Çocukların Kullanılması
Otoritenin kırılması | Çocuklardan laf alma | Çocukları almakla tehdit etme |
Ziyaret hakkının şiddete devam etmek için kullanılması
Stalking/Takip
Pusuda bekleme | Gözleme | Takip ve hakkında araştırma yapma | telefon terörüne varana kadar taciz telefonları (SMS veya E-posta da olabilir) | Mektup ve
hediye gönderme
Dijital Şiddet
Tehdit | Aşağılama | Kontrol | Takip | Kişisel resim ve videoların internet ve sosyal
medyalar üzerinden yayınlanması

Acil bir durum olduğunda ne yapabilirsiniz?
2002 yılından, şiddete karşı koruma yasası ve buna bağlı olarak polis yasasındaki
değişiklikten bu yana polisin, mağdurlar için daha fazla yardım imkanı
(uzaklaştırma) ancak daha fazla da yükümlülükleri (resen soruşturma) vardır.
> Polisi 110 acil çağrı hattı üzerinden arayın.
> Polis gelene kadar kendinizi emniyete alın veya sesli olarak yardım isteyin.

Polis olay yerinde ne yapar?
Polis
şiddet olayına dair mümkün olduğunca somut bilgilere ihtiyaç duyar.
olayı belgelendirir ve delil toplar (örn. kötü muamele hakkında).
.

·
·
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·
·

kararı ve geri dönme yasağı ilan eder, ev anahtarlarını alır ve bir suç duyurusu
düzenler.
operasyon hakkında size bir belge sunar.
bir mağdur kadın için onun onayıyla, kadın danışma noktası ile iletişim kurar.
Burası, ertesi iş gününde mağdur ile iletişime girer.
bir kadına, konutta kalmak istemiyorsa, kadın sığınma evinde yer bulması
konusunda yardımcı olur.
ilişkide çocuklar/gençler de birlikte yaşıyorsa, gençlik ofisini bilgilendirir.

Geri dönme yasağı süresince ne olur?
> Failin bu süre boyunca geri dönmesi yasaktır.
> Mağdurun onu eve alması da yasaktır.
İstisna: Acil ihtiyaç duyulan nesneler, polis eşliğinde evden alınabilir.
> Polis geri dönme yasağını kontrol eder!
Bu zamanı danışmanlık almak ve kişisel durumunuz hakkında karar vermek için
kullanın. Bunun için size örn. kadın danışmanlık noktaları ve/veya bir avukat
yardımcı olabilir.
Bakış açıları geliştirin!
10 günlük uzaklaştırma yeterli olmazsa siz veya yasal temsilciniz, Oberhausen
yerel mahkemesinin hukuki başvuru ofisinde bir uzatma talebinde bulunabilirsiniz. Bunun için polisin size olay yerinde vermiş olduğu operasyon belgesi
ve kimliğiniz gereklidir. Tüm şiddet mağduru kadın ve erkekler için muhatap
kişi olarak komiserlik mağdur koruma görevlisi, hafta içi 07:30 ila 16:00 saatleri
arasında hizmet vermektedir.
Kriminalprävention / Opferschutz
(Suç önleme / Mağdur yardımı)
Marktstr. 47-49 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 64 515 | 6 (0208) 82 64 529
: www.polizei-nrw.de
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Kadın danışmanlık noktasından hangi
yardımı alırsınız?
Çalışanlar, bedensel, ruhsal ve/veya cinsel şiddete uğramış olan kadınlar konusunda uzmanlaşmıştır. Görüşmeler ücretsiz ve gizlidir.

Şu konularda bilgilendirilirsiniz
şiddet içeren bir ilişki konusundaki imkanlarınız.
partnerinizin uzaklaştırılması konusunda atılmasını sağlayabileceğiniz adımlar.
şiddete karşı koruma yasasına istinaden diğer koruma önlemleri konusunda
mahkemeye talepte bulunma.
sizi ve gerektiğinde çocuklarınızı destekleyebilecek diğer kuruluşlar.

·
·
·
·

Telefon üzerinden ve kişisel görüşmeler
Danışmanlar, talebinizi ve ihtiyaçlarınızı mümkün olduğunca kapsamlı olarak
anlamak için vakit ayırırlar. Kendinizi yeterince güçlenmiş ve sağlam hissedene
kadar, tekil danışmanlık alma imkanına sahipsiniz, kendiniz için hangi kararı
vereceğiniz önemli değildir.
Teklifler
Tek ve grup teklifleri
Travmaya duyarlı danışmanlıklarda, şiddet deneyimlerinizi gizlilik içerisinde
görüşme ve stabilize edici yöntemleri öğrenme imkanınız vardır. Danışmanlık
ücretsiz, gizli ve gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Telefonla görüşme saatleri
Pt 09:00 - 12:00 saatleri arasında | Ça 14:00 - 17:00 saatleri arasında
Pe 09:00 - 12:00 saatleri arasında | Cu 13:00 - 15:00 saatleri arasında
Bu süreler içerisinde size telefonla danışmanlık veririz, danışmanlık görüşmeleri
için randevu düzenleriz ve sorularınızı cevaplandırırız. Bu zamanlar dışında telesekreterimiz devrededir, lütfen bir mesaj bırakın.
Frauenberatungsstelle Oberhausen
(Kadın danışmanlık noktası Oberhausen)
Helmholtzstr. 48 | 46045 Oberhausen
' (0208) 20 97 07
* info@fbst-ob.de
: www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de
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Kadın sığınma evinden hangi yardımı
alırsınız?
Uzaklaştırma kararına rağmen evde kendinizi güvende hissetmiyorsanız veya
polis sizin durumunuzda bir uzaklaştırma talimatı veremediyse, evi sizin terk
etmeniz gerekir. Kadın sığınma evi, bu kriz durumunda size güvenli bir barınma
imkanı ve destek sağlar.

Kadın sığınma evi nedir?
Kadın sığınma evi her kökenden, yaştan, her milliyetten kadın için güvenli bir
barınma alanıdır. Çocuklarınızı da yanınızda getirebilirsiniz (14 yaşına kadar
erkek çocuklar). Her kadın, normalde olduğu gibi kendine ve çocuklarına bakar.
Çalışanlar onlara verilmesi gereken tüm kararlarda danışmanlık sağlar ve destekler.
Kadın sığınma evine nasıl gidersiniz?
Güvenliğiniz için kadın sığınma evinin adresi gizli tutulmaktadır. Erkeklerin girmesi yasaktır. Telefon günün her saatinde açıktır, size bir buluşma yeri bildirilir
ve oradan alınırsınız. Eğer tüm yerler doluysa, size komşu kadın sığınma evlerinin
telefon numaraları verilir. Polis size kadın sığınma evi ile iletişime geçmeniz
ve bir yer bulmanız konusunda yardımcı olabilir. Onlar aynı zamanda kendiniz
ve çocuklarınız için gerekli olan şahsi eşyayı toplamanız ve başka bir tehlike
yaşamadan kadın sığınma evine veya seçeceğiniz başka bir yere ulaşmanız için
gerekli desteği sağlayacaktır.
Kadın sığınma evine gelirken yanınızda ne getirmelisiniz?
Kimlikler | Pasaportlar | Kendiniz ve çocuklarınızın sağlık sigortası kartları |
Doğum ve evlenme belgesi | Banka hesap belgeleri | EC (banka) kartları | Para |
Kira sözleşmesi | İş sözleşmesi | İşçi bulma kurumu veya sosyal yardım ofisi bildirimleri | Emeklilik sigortası | Velayet kararları | Gerekli ilaçlar | Doktor raporları |
Hijyen malzemeleri | Kıyafet | Okul gereçleri ve çocukların oyuncakları | Şahsi
yazışmalar veya kayıtlar
Frauenhaus Oberhausen
(Oberhausen Kadın sığınma evi)
' (0208) 80 45 12 | 6 (0208) 2 57 57
* info@fhf-oberhausen.de
: www.frauen-info-netz.de
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Gençlik ofisi ve sosyal işler bölümü sizin
için neler yapabilir?
Gençlik refah servisi, daha fazla şiddet deneyimine karşı korunmak için velayet
ve erişim haklarının tasarımı ve düzenlenmesi için aile mahkemesi işlemlerine
katılım çerçevesinde size tavsiye ve destek sunar.
Bunların arasında ayrıca:

· Çocuk yetiştirme sorularında danışmanlık ve başka danışmanlık noktaları ve
·
·
·

yardım tekliflerine aracılık
Acil durumlarda çocuklarınızın bakımı ve beslenmesi
(örn. hastaneye yatmak gerektiğinde)
Yetiştirme konusunda esnek ayakta ve yatarak yardımlar
(örn. aile terapisi refakati, yetiştirme desteği, iyileştirici gündüz grubu gibi)
Ruhsal engellilik tehdidi veya varlığı durumunda entegrasyon yardımı

Muhatapları sizin için yetkili olan bölgesel eğitim gençlik refahı ekibinde
bulabilirsiniz
Regionalteam erzieherische Jugendhilfe
Psikolojik yardımı
Psychologischen Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern
der Stadt Oberhausen (Oberhausen kenti çocuk, genç, genç yetişkinler ve
ebeveynler psikolojik danışmanlık noktasında bulabilirsiniz)

Nereden maddi yardımlar alabilirsiniz?
Yaşamını sürdürmek için (beslenme, ısınma dahil olmak üzere barınma giderleri)
kendi gelirine veya yeteri kadar gelire sahip olmayanlar, kamusal yardım alma
hakkına sahiptir. Yardımların türü kişisel duruma bağlıdır.

Yetkili olduğu grup
15 yaş üstü istihdam edilebilir kişiler
SGB II’ye istinaden yardımlar (Hartz 4)
Jobcenter (iş ofisi) Oberhausen
15 yaşa kadar olan çocuklar
Sosyal yardım parası (Sozialgeld)
Jobcenter Oberhausen
Çocuklar için nafaka avansı
Unterhaltsvorschusskasse
(Nafaka avansı kasası)
Nafaka ödemekle yükümlü kişinin nafaka ödememesi veya yeterince ödeme
yapmaması durumunda, tek ebeveyn olarak 18 yaşa kadar olan çocuklar için
nafaka avansı yardımları alma imkanınız vardır.
12 yaştan itibaren çocuklar için ek şartların dikkate alınması gerekmektedir.
Nafaka avansı hakkı kalmamışsa, sosyal ödenek
Jobcenter Oberhausen

Diğer psikolojik yardımları da
Erziehungsberatung, Familien- und Schulambulanz des
Caritasverbandes (Eğitim danışmanlığı, Caritas derneği aile ve okul
polikliniğinde bulabilirsiniz)

İstihdam edilemeyenler ve 65 yaş üstü insanlar
Yaşlılık tam malüllük durumunda temel güvence
Regionalteams der Stadt Oberhausen
(Oberhausen kenti bölgesel ekipleri)

Evangelische Beratungsstelle
für Erziehungs- Partnerschafts- und Lebensfragen (Eğitim, partnerlik ve
yaşam soruları için evanjelik danışmanlık noktası)

Mülteciler ve sığınmacılar
Mülteci hizmet yasasına istinaden destekler
Flüchtlings- und Obdachlosenwesen
(Mülteciler ve Evsizler)

Traumaambulanz
(Travma polikliniği)
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Tüm yardımlar için geçerli olan
Ancak talepte bulunulan günden itibaren sağlanırlar. Bu nedenle bir zorluk içine
düştüğünüzde derhal sizin için yetkili olan birim ile irtibata girmelisiniz. Talepte
bulunma aslında herhangi bir şekil şartına bağlı değildir, ancak gerekli olan talep
formlarının teslim edilebilmesi için amacına uygun olarak şahsen yapılmalıdır.
Kendiniz ve/veya çocuklarınız için partnerinizden nafaka hakkınız olup olmadığının
kontrol edilmesi gerekmektedir. Nafaka hakkı iddialarınız nedeniyle bir avukata
başvurmalısınız. Nafaka hakkının miktarı özellikle partnerin gelirine bağlıdır.

Şiddete karşı koruma yasasına istinaden
hangi önlemler mümkündür?
Eğer fail ile ortak bir konutta yaşıyorsanız
> Oberhausen yerel mahkemesi üzerinden en fazla 6 ay süreliğine, ihtiyati
tedbir ile geçici daire tahsisi
Fail sizi tehdit veya taciz ediyorsa
> Sizinle iletişime girme yasağı
(örn. şahsen, telefonla, e-posta yolu ile, SMS, WhatsApp)
Fail sizi takip ediyorsa
> Size belirli bir mesafeye kadar yaklaşma yasağı
> (Düzenli olarak) bulunduğunuz belirli yerlere gitme yasağı (örn. konut, iş
yeri, kreş, okul, serbest zaman tesisleri)
Mahkeme her durumda para cezası veya hapis zorlamasında bulunabilir. Bu
durumda fail önlemleri ihlal ederse, talep üzerine para cezası veya zorlama hapsi
kararı verilebilir. Şiddete karşı koruma yasasına istinaden önlemler düzenleme
yetkisi yerel mahkeme / aile mahkemesindedir.
Mahkeme sadece talep üzerine işlem yapar. Talebi kendiniz verebileceğiniz gibi
kendinizi bir avukat aracılığıyla da temsil ettirebilirsiniz. Talebi kendiniz verecekseniz, bunu yerel mahkemenin hukuksal başvuru noktasında şahsen veya yazılı
olarak yapabilirsiniz.
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Başvuru için kimlik belgeniz ve polisin size vermiş olduğu belge veya polis dosya
numarasına ihtiyaç duyarsınız.
Talepleri mümkün olduğunca zamanında yapmalısınız; özellikle bir uzaklaştırma
sonrasında bir daire tahsisi talebinde bulunacaksanız, bunu ancak 10 gün içerisinde yapabilirsiniz. Yargı görevlisi veya avukatın sizin için tüm gerekli önlemleri talep edebilmesi için olayları mümkün olduğunca kesin olarak tarif edin.
Mahkeme, sizin karşı karşıya olduğunuz duruma göre, aynı anda farklı önlemler de düzenleyebilir. Ayrıca ihlal durumunda bir cezai takibat da mümkündür.
2007’den bu yana takip de (stalking) cezalandırılabilecek bir suçtur. Cezai takibat
için polise suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.
Amtsgericht Oberhausen | Rechtsantragsstelle
(Oberhausen yerel mahkemesi | Hukuksal başvuru noktası)

Başka destek ve danışmanlıkları nereden
alabilirsiniz?
Doktorlar
Sağlığınızda oluşan sorunların tedavisi için doktorların yardımını almalısınız. Bu
durumda, yaralanmalarınızın belgelenmesi önemlidir (rapor).
Die Gleichstellungsstelle / Gleichstellungsbeauftragte
(Fırsat eşitliği noktası/Fırsat eşitliği komiseri)
Oberhausen kenti fırsat eşitliği noktası, farklı sorular ve sorunlar için danışmanlık
sunar ve sizi uygun yerel kuruluşlara yönlendirebilir.
pro familia
Eğer aile içi şiddet sonucunda cinsel şiddet de söz konusuysa, pro familia’ya
başvurabilirsiniz, özellikle de

· bir kız veya erkek çocuğunun cinsel şiddete maruz kaldığını tahmin
·

ediyorsanız
bir çocuğa/gence cinsel istismarda bulunulduğunu biliyorsanız ve yardım ve
desteğe ihtiyaç duyuyorsanız
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· Bir suç duyurusunda bulunma kararı konusunda danışmanlık isterseniz
· bir çocuğu, önleyici olarak cinsel şiddete karşı nasıl koruyabileceğinizi
·
·
·
·

öğrenmek istiyorsanız
Hamile kaldığınıza dair endişe duyuyorsanız ve “Ertesi gün hapına” ihtiyaç
duyuyorsanız (72 saate kadar)
Hamile kaldıysanız ve bir çatışma danışmanlığı ve/veya hamileliği sonlandırma
için bir kriminolojik belirtiye ihtiyaç duyuyorsanız
Yaralanmaların belgelenmesi veya durumun ortaya çıkarılması için rahat bir
atmosferde jinekolojik muayene yaptırmak isterseniz
Hamileliği sonlandırdıktan sonra psikolojik danışmanlık ve yardım almak
isterseniz

Avukatlar
Avukatlar size hem şiddete karşı koruma yasası ve hem de faile karşı cezai
takibata dair, her türlü hukuksal soruda temsil edebilir, bunun anlamı talep
oluşturabilir, randevulara katılabilir vs.
Gelirinizin düşük olması veya hiç olmaması durumunda, avukatın mahkeme
dışı faaliyetleri için danışmanlık yardımı ve mahkeme süreci için dava maliyeti
yardımı hakkınız vardır.
İlk avukat ziyaretinizden önce yerel mahkemede (hukuksal başvuru noktası) bir
danışmanlık yardımı belgesi talebinde bulunabilirsiniz. Avukat, ihtiyaç halinde
dava maliyeti yardımı talebini sizin adınıza oluşturur.
Amtsgericht Oberhausen | Rechtsantragsstelle
(Oberhausen yerel mahkemesi | Hukuksal başvuru noktası)
Kommunales Integrationszentrum
(Belediye entegrasyon merkezi)
Eğer bir AB dışı ülkeden geliyorsanız ve henüz kendi adınıza ikamet izniniz
yoksa, kocanızdan ev içi şiddet nedeniyle ayrılmanız sizin için sorun oluşturabilir.
Eğer evliliğiniz Almanya’da iki yıldan bu yana yasal olarak devam ediyorsa, size
kendi adınıza bağımsız bir ikamet izni verilebilir.
Şiddete karşı koruma yasası, hangi ülke vatandaşı olduğunuzdan bağımsız olarak, her halükarda Alman yasalarının uygulanmasını güvence altına alır.
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> İkamet izninizden kaynaklanan özel zorluklar nedeniyle mutlaka bir destek/
danışmanlık almanız tavsiye edilir.
> Mutlaka bir tercüman veya ana dilinizdeki bir danışmanlık desteğinden
yararlanın. Bu mümkün değilse, görüşmelerde sizin için tercümanlık yapması
için güvendiğiniz birini yanınızda getirin.
> Aile içi şiddet durumunda polisi ararsanız sizin için herhangi bir dezavantaj
oluşmaz. Kendinizi ve gerektiğinde çocuklarınızı koruyun ve delillerin
toplanmasını sağlayın.
> Kadın sığınma evine kaçmanız durumunda da sizin için dezavantaj oluşmaz.
> Özel sıkıntılı durumlarda (suç duyurusu veya doktor raporu gibi kanıtların
sunulması gerekmektedir) ve düzenli çalışma durumlarında bağımsız bir
ikamet izni daha erken alınabilir.

Şiddet mağdurlarının tazmini yasasına istinaden yardım
Psikolojik/bedensel şiddet kurbanı olduysanız, duruma göre şiddet mağdurlarının
tazmini yasasına (OEG) istinaden yardım alma hakkınız bulunabilir. Bunun için
Rheinland bölgesel birliğinden bir talepte bulunulması gerekmektedir.
Landschaftsverband Rheinland
(Rheinland bölgesel birliğ)
Talepler bölgesel birliğe verilebilir. Size bu konuda destek olabilecek:
Weisser Ring (Beyaz Halka)
“Weisser Ring” derneğinin çalışanları, suç fiili kurbanlarına gönüllü olarak destek verir ve anılan imkanlar konusunda onlara ayrıntılı danışmanlık verebilir.
Ayrıca “Weisser Ring” üzerinden, ilk avukat görüşmesi için maddi olarak veren
bir danışmanlık çeki alabilirsiniz. Hatta duruma göre size tüm süreç boyunca bir
avukat maliyeti karşılanabilir. Bu konuda ayrıntılı bilgiyi “Weisser Ring”den alabilirsiniz.
Şahit avukatları
Belirli ağır suçlar konusunda tanık olarak, ifade vermeniz süresince, ücreti mahkeme tarafından ödenmek üzere, avukat desteği verilmesi söz konusu olabilir. Bu
konudaki talebi kendiniz veya savcılık verebilir.
Kriminalprävention / Opferschutz
(Suç önleme / Mağdur yardımı)
Marktstr. 47-49 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 64 515 | 6 (0208) 82 64 529
: www.polizei-nrw.de
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Amtsgericht Oberhausen
Hukuksal başvuru noktası | Oda 6
Friedensplatz 1 | 46045 Oberhausen
' (0208) 85 86 313
6 (0208) 85 86 218
Açılış saatleri
Pt – Cu 8.00 – 12.00 saatleri arasında

Gleichstellungsstelle
im Bereich Chancengleichheit
Schwartzstr. 73 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 52 050
6 (0208) 82 55 030
* gleichstellungsstelle@oberhausen.de

Jobcenter Oberhausen
Erziehungsberatung, Familienu. Schulambulanz des Caritasverbandes > Servis Merkezi
Am Förderturm 8 | 46049 Oberhausen
Marktstr. 31 | 46045 Oberhausen
' (0208) 94 04 920
' (0208) 62 13 45 67
6 (0208) 62 13 48 40
* Oberhausen@jobcenter-ge.de
Evangelische Beratungsstelle
Çağrı merkezi saatleri
für Erziehungs- PartnerschaftsPazartesi – Perşembe 7.30 – 15.30 saatleri
und Lebensfragen
arasında | Cuma 7.30 – 12.30 saatleri arasında
Grenzstr. 73 | Giriş Stöckmannstr.
46045 Oberhausen
> Konum
' (0208) 85 00 87
Mülheimer Str. 36 | 46045 Oberhausen
' (0208) 62 13 45 67
Frauenberatungsstelle
15 - 25 yaşları arasındaki istihdam edilebilir
Helmholtzstr. 48 | 46045 Oberhausen
gençler ve genç yetişkinler, rehabilitasyon
' (0208) 20 97 07
görenler ve ağır engelliler ile serbest
6 (0208) 20 37 28
çalışanlar için
* info@fbst-ob.de
: www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de
Kommissariat
Frauenhaus
Kriminalprävention/Opferschutz
' (0208) 80 45 12
Marktstr. 47-49 | 46045 Oberhausen
6 (0208) 25 757
' (0208) 82 64 511
* info@fhf-ob.de
6 (0208) 82 64 529
: www.polizei-nrw.de
: www.frauen-info-netz.de
Flüchtlings- und Obdachlosenwesen
Hagelkreuzstr. 101 | 46149 Oberhausen
' (0208) 62 92 11 24
6 (0208) 82 58 233

14

Kommunales Integrationszentrum
Mülheimer Str. 200 | 46045 Oberhausen
' (0208) 30 57 60 18
6 (0208) 30 57 60 25

Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2 | 50679 Köln
' (0221) 80 90
6 (0221) 80 92 200
* post@lvr.de
: www.lvr.de

pro familia
Bismarckstr. 3 | 46047 Oberhausen
' (0208) 86 77 71
6 (0208) 97 02 999
* oberhausen@profamilia.de
: www.profamilia.de

Regionalteam
Oberhausen-Sterkrade
Steinbrinkstr. 188 | 46145 Oberhausen
' (0208) 82 56 136
Regionalteam
Oberhausen-Osterfeld
Bottroper Str. 183 | 46117 Oberhausen
' (0208) 82 58 110

Traumaambulanz
Rheinische Kliniken Essen
Wickenburgstr. 21 | 45147 Essen
' (0201) 87 07 521 (Yetişkinler)
' (0201) 87 07 450 (Çocuklar ve gençler)

Psychologische Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
Unterhaltsvorschusskasse
und Eltern der Stadt Oberhausen
Concordiastr. 30 | 46049 Oberhausen
Schwarzwaldstr. 25 | 46119 Oberhausen
' (0208) 82 59 462
' (0208) 61 05 90
6 (0208) 61 05 928
* psych.beratung@oberhausen.de
Weisser Ring e. V.
Oberhausen Şubesi
' (0208) 60 44 95
Eğitim gençlik refahı
* b.biesing@web.de
Regionalteam
: www.weisser-ring.de
Oberhausen-Mitte/Styrum
Danziger Str. 11 - 13 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 52 243
Regionalteam
Oberhausen-Ost
Alte Heid 13 | 46047 Oberhausen
' (0208) 82 53 970
Regionalteam
Oberhausen-Alstaden/Lirich
Concordiastr. 30 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 52 386
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Durum: Aralık 2021

Bu broşürü bulabileceğiniz yer
Gleichstellungsstelle der Stadt Oberhausen
Schwartzstraße 73 | 46045 Oberhausen
' (0208) 82 52 050

