Engelliliği olan kızlar toplumda yeterince kendi
çeşitlilikleri ve bireysellikleri ile algılanmıyor ve
yalnızca engelliliklerine indirgeniyorlar.
web sayfamız www.mädchensicherinklusiv-nrw.de
bu çeşitliliği gösteriyor ve kızlara özgü bilgileri hem
almanca, hem de kolay dilde ve türkçe dilinde
sunuyor.
Menü ögesi „Yardım“ uygun yardım ve destek
hizmetlerini kapsıyor ve aynı zamanda kızların ve genç
bayanların şiddetten korunması anlamında önemli bir
rol oynuyor.
Hedefimiz, hem engelli ve kronik hastalığı olan kızları
ve genç bayanları, hem de onların yakınları ve Nordrhein Westfalen eyaletindeki uzman kişileri bilgilendirmek ve danışmanlık sunmaktır.

Iletişim
Mädchen sicher inklusiv - Engelli ve kronik hastalığı olan
kızlara ve genç kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve
şiddetten korunması
Renteistraße 6
(tekerlekli sandalyeye uygun odalar)
33602 Bielefeld
Telefon: 05 21 91 45 99 97

Engelliliği ve kronik hastalığı olan kızların ve genç
bayanların şiddetten korunması

E-Mail: gewaltschutz-behinderung@maedchenhaus-bielefeld.de

www.mädchensicherinklusiv-nrw.de
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Sorularınız mı var? Bize danışabilirsiniz!
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Engellilikde şiddetten korunma
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MÄDCHENHAUS Bielefeld e. V.,
Renteistr. 14, 33602 Bielefeld
Telefon: 05 21 17 88 13

www.mädchensicherinklusiv-nrw.de
Telefon 05 21 91 45 99 97

www.maedchenhaus-bielefeld.de
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Engelliliği olan kızlara yönelik şiddet

Şiddetten korunma

Engelliliği kızların ve genç bayanların şiddete maruz
kalma riski özellikle yüksektir.

Engelliği olan kızların korunmasında, yakınlarının ve
uzman kişilerin dikkate alması gereken bazı sorular
vardır:
• Önlem – Şiddet nasıl önlenir?
• Şüpheli durumlarda ne yapılmalı?
• Şiddet durumunda ne yapılmalı?
• Nordrhein Westfalen eyaletinde nerelerde
uygun yardım ve destek hizmetleri vardır?

Eğer siz

Şiddeti besleyen faktörlere karşı yapılması
gerekenler:

bizimle irtibata geçin!

• Sosyal dışlanma ve yanlızlaştırılma
• Yetersiz özgüven
• Dışdan yönlendirilme ve bağımlılık durumu
• Hareketlilikte kısıtlamalar
• İletişim bariyerleri
• Onlara yeterince inanılmaması
• Eğitim ve bilgi erişiminin zorluğu
• Cinsellik hakkında yeterince bilgi ve
açıklama olmaması

• Katılım ve kendi kaderini belirlemek konusunda destek sunmak
• Cinsellik konusunda bilgilendirmek
• Engellilikte şiddet konusunda hassasiyet
oluşturmak
• Farklı destek hizmetleri hazırlamak
• Varolan destek hizmetlerindeki olası bariyerler hakkında bilgilendirmek
• Bariyerleri kaldırmak
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Buna, yardım ve destek hizmetlerini bulma ve bunları
kullanma olanaklarının zorluğu da eklenebilir.

Telefon 05 21 91 45 99 97

Gerektiğinde sizi uzman kurumlara yönlendirebilir
veya destek süresince arabulucu olarak harekete
geçebiliriz.

Hizmetlerimizin kapsamı:
•
•
•
•

Telefonda danışmanlık
Online danışmanlık (mail ve chat)
Bielefeld ve çevresinde kişisel danışmanlık
Nordrhein-Westfalen deki yardım hizmetlerine yönlendirme
• Güçlendirmeye yönelik seminerler
• Bilgi seminerleri

www.mädchensicherinklusiv-nrw.de
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Engellilikte şiddeti besleyen faktörler:

• Kızların kişisel güçlenmesi için uygun
hizmetler arıyorsanız
• Çalıştıgınız kurumdaki yapıların
düzelmesini istiyorsanız
• Bariyersizlik hakkında bilgilere ihtiyacınız
varsa
• Göçmenliğe dayalı sorularınız varsa
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Onların cinsel mağduriyetinin, diğer bayanlara göre iki
üç kat daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Bilgiler ve danışmanlık

Telefon 05 21 91 45 99 97

