
Cinsel istismar ve aile içi şiddette yardım 

Danışma ve yardım imkanları için Viersen ili genelinde  Korona salgını sürecinde  
ilgili kişilere ulaşabilirsiniz. 

Şu anda yaşanan kriz durumundan dolayı toplum olarak sosyalleşmemiz ve sosyal ortamlarda 
bulunmamızın kısıtlanması, aile içinde çocukların ve kadınların tehlikede olduğunu, aile içi şiddet 
ve cinsel istismar olaylarında artış olduğunu göstermektedir.Aynı zamanda aile içi şiddetten dolayı 
yaralanmalar ya da yardım ihtiyacı durumunda muhataplar ne yazık ki daha az farkedilmektedir. 
Örneğin şiddete maruz kalan kişinin işe gitmemesi halinde bu durum ortaya çıkmaktadır. 
Şiddete doğrudan maruz kalan  çocuklar, gençler ve yetişkilerin şu an içinde bulunduğumuz 
durum dolayısıyla şiddet uygulayan kadın veya erkeği bildirmeleri sorun olmaktadır. 

Bunun için: 
Uzman yardım hizmetleri ve diğer yardım kuruluşlarına Viersen ili ve çevresinde telefon ya  
da internet aracılığıyla ulaşarak durumunuzla ilgili konuda yardım talebinde bulunabilirsiniz.  
Ayrıca ve en önemlisi , lütfen aile içi şiddeti ve cinsel istismarı görmezlikten gelmeyin.  
Şiddete maruz kalanlara yardımcı olacak kişi ve kuruluşlara ulaşın ve polisi durumdan  
haberdar edin. 
Aşağıda bulunan listelerden danışma merkezlerinin (Viersen ili ve ülke genelindeki) iletişim 
bilgilerine ulaşarak ya da internet adresinden www.kreis-viersen.de. danışma ve yardım talep 
edebilirsiniz. 

Viersen ili genelinde : 

Tüm yabancı dillerde  ‘’Yerel Entegrasyon Merkezinin ‘’ Viersen ili genelindeki 
‘’Diller Havuzu’’ her zaman sizlere yardıma hazır olacaktır.    

Kadın Danışma Merkezi Viersen e.V. – Kadınları bilgilendirme 
Tel.: 02162/18716 
Frauenzentrum-viersen@t-online.de   

Viersen ili genelinde Kadın ve  Çocuk koruma evleri 
Tel.: 02162/814342 
frauenhaus@skf-viersen.de 

Kadınlar için katolik sosyal hizmetler bürosu 
Tel.: 02162/2498399 
Info@skf-viersen.de   

donum vitae Kreis Viersen e.V. 
Tel.: 02162/503330 
viersen@donumvitae.org

http://www.kreis-viersen.de/


Ülke Genelinde: 

Yardım telefonları- Kadına şiddete karşı – Ülke genelinde 
hergün 24 saat boyunca bircok dilde : Arnavutça, Arapça,Bulgarca, Çince, İngilizce, Fransızca, 
İtalyanca, Kürtçe (Kurmanci), Farsça, Lehçe, Portekizce, Romence, Rusça, Sırpça,İspanyolca, Türkçe 
ve  Vietnamca. 
Tel.: 08000 116016 

Yardım Telefonları – Hamile Kadınlar için – Ülke genelinde 
Haftanın her günü 24 saat boyunca bir çok dilde: Arnavutça, Arapça, Bulgarca, İngilizce, Fransızca, 
Kürtçe, Sırpça, İspanyolca, Lehçe, Rusça, Türkçe. 
Tel.: 0800 4040020 

Yardım Telefonları – Cinsel İstismar – Ülke genelinde 
Ücretsiz ve anonim Pazartesi, Çarsamba ve Cuma: saat  09.00 ´dan 14.00´e kadar 
Salı ve Perşembe günleri: saat 15.00´ten 20.00 ´ye kadar 
Tel.: 0800 2255530 

Kriz-Hotline yalnız yasayan ebeveyn icin KRW eyaletinde 
Yalnız yaşayan anne ve babalar derneği – VAMV e.V. 
Tel.: 0201 82774799 

‘‘Çaresizlik karşsında telefon numarası “ 
Anonim  ve ücretsiz ( Cep ya da ev telefonlarından ) 
Pazartesi´den Cuma`ya kadar saat 09:00´dan 11:00´e kadar 
Salı ve Perşemebe günleri saat 17:00´den 19:00´a kadar 
Tel.: 116 111 

agisra Köln e.V. 
Göcmen ve sığınmacı kadınlar için Danışma ve Bilgilendirme Merkezi 
Bilgilendirme dilleri sırasıyla: Arnavutça, Amharca, Arapça, Bulgarca, Almanca, İngilizce, Fransızca, 
Farsça, Lehçe, Sırpça-Hırvatça, İspanyolca, Saho, Urduca ve Tigrinya.  
Pazartesi´den Cuma´ya kadar saat  09:00´dan 16:00´ya kadar. 
Tel.: 0221 1390392 


