املعلومات و التواصل :

من نحن :

الخدمات االجتامعية للنساء الكاثوليكيات (جمعية مسجلة) يف منطقة بريجيش الند.
إندياجو مركز استشاري متخصص ضد العنف الجنيس.
العنوان:

نحن مركز استشاري متخصص تابع لجمعية ( SkFجمعية مسجلة ) يف منطقة
بريجش الند يف مدينة رميشايد باختصاص أسايس هو  :العنف الجنيس.

Theodorstraße 8
(املدخل السفيل) 42835 Remscheid

املوظفات املسؤوالت:
نيكول بوتينزا  :ماجستري يف الفلسفة  ،ماجستري يف العالج بالفن.
رقم الهاتف02191 69660 - 28 :
الربيد الكرتوينnicole.potenza@skf-bergischland.de :
شاري فولف  :بكالوريوس يف العمل االجتامعي  ،خبرية يف الوقاية من العنف.
رقم الهاتف02191 69660 - 15 :
الربيد االلكرتوينshari.wolf@skf-bergischland.de :
اإلستشارة عرب الهاتف:

الثالثاء من الساعة  16:00حتى 17:00
الخميس من الساعة  10:00حتى 11:00

املركز موجود يف الطابق األريض  ،لكنه متوزع عىل ثالث أدوار .ال يوجد حاممات خاصة
لذوي االحتياجات الخاصة .عند الحاجة يتوفر قاعات لذوي اإلحتياجات الخاصة.
ARABISCH

الخدمة االستشارية و الوقائية للنساء

مركز استشاري متخصص ضد العنف الجنيس

بدعم من:

وزارة MHKBG

التابعة لوالية شامل الراين.

املركز هو نقطة التقاء للسيدات و الشابات اللوايت هم بعمر  16عام و أكرب و
اللوايت كانوا أو هم مترضرات من العنف الجنيس.
استشارتنا:
•مجانية
•مكتومة
•تخضع للرسية
•ليس لها عالقة باألصل و الدين و أسلوب الحياة
•متوفرة حتى عند عدم القدرة عىل التكلم باألملانية  ،عن طريق مرتجمني و
مرتجامت.

مجاالت الحامية من العنف لدينا :

عروضنا:

الحامية و املساعدة ضد العنف الجنيس

املالذ يف حاالت التهديد الشديد و العنف:

استشارة فردية:
•مساعدة يف أوقات األزمات.
•اإلستقرار.
•توصيل معلومات.
•املساعدة يف البحث عىل عروض مساعدة أخرى.
•املرافقة إىل مراكز الرشطة و التجهيز للمرافعات و املحاكم القضائية.

العنف الجنيس قد يكون له أشكال مختلفة .قد تكون عىل شكل تحرش جنيس مثل
تعليقات الذعة أو مالمسة غري مرغوب بها التي ممكن أن تصل إىل استغالل جنيس
او اغتصاب.
بكافة هذه االشكال يتم انتهاك حق تقرير املصري الجنيس بشكل كبري.

Frauenhaus Remscheid
رقم الهاتف02191 997016 :
الربيد االلكرتوينfrauenhaus@skf-bergischland.de :

الرعاية الالحقة للسيدات يف : Frauenhaus
عرب مرشوع  ( Second Stage Projektمرشوع املرحلة الثانية )
الخدمة االستشارية والوقائية للسيدات « اندياجو» .
اطلع عىل املعلومات يف الصفحة الخلفية.
للحصول عىل معلومات مفصلة حول مشاريعنا  ،يرجى زيارة موقعنا االلكرتوين :
www.skf-bergischland.de

للمساعدة والتربع:
انه من دواعي رسورنا ان تدعم عملنا.
امنح السيدات الشجاعة  ،ليك يبحثوا عن املساعدة.عند حاجتهم للمساعدة تستطيع
بكل رسور إعطاء معلومات عنا .
التربع أيضا ً مهم  ،بتربعك نستطيع إنجاز عروض و مهام إضافية ،التي بها نستطيع
مساعدة عميالتنا و أوالدهم ،للعيش يف عامل خايل من العنف ومنعم بحق تقرير
املصري .
حسابنا البنيك :

Stadtsparkasse Remscheid
IBAN: DE13 3405 0000 0012 1063 57
BIC: WELADEDRXXX

سيتم إصدار شهادة بالتربع.

استشارة جامعية:
مجموعة مستقرة:
يف هذه املجموعة سنحاول سويا تطوير أدواة يدويةعملية و إجراء متارين
استقرار  ،ليك تشعر املترضرات داخلياً بالقوة  ،وليك يعرفوا ماذا ممكن أن
يساعدهم يف املواقف الصعبة يف الحياة اليومية .
مجموعة متعافية:
يف هذه املجموعة تتم نشاطات مختلفة كـ الطبخ و مختلف األعامل اإلبداعية ،
لتحسني شعور التعايف لدى السيدات .هنا الرعاية الذاتية تأيت يف املقدمة.
العالقات العامة و األعامل الوقائية:
•مرشوع مدريس
املوضوع « العنف الجنيس عىل االنرتنت»
•مؤمتر املعلومات:
ندوة عن مجاالت الحامية من العنف لدى جمعية  SkFمنطقة بريجش الند
يف مدينة رميشايد.
معلومات عامة عن قانون الحامية من العنف.
•ورشات عمل حول موضوع الوقاية من العنف.
حقوقي كـ إمرأة.
وضع حدود « .قول ال! «

املترضرات من العنف الجنيس ال يعرفون يف الغالب كيف يجب عليهم الترصف يف
هذه الحاالت و ال يعرفون مبن يستطيعون الوثوق.
االسئلة التي تطرح غالباً :
•هل يجب ان أقدم بالغ او شكوى ؟
•أين أستطيع الحصول عىل املساعدة املناسبة؟
•ماذا يجب ان أفعل ليك اتدبر أموري يف الحياة اليومية بشكل أفضل ؟
•كيف أتعامل مع الذكريات واملشاعر األليمة؟
•هل احتاج مساعدة عالجية؟
سنقف بجانب املترضرات لإلجابة عىل هذه االسئلة.
سوية سنكون طرق للخروج من االزمات و نوضح خيارات مختلفة للترصف.

