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Frauen helfen Frauen e. V.
Derneği’nin 2 kuruluşu vardır: Kadınlar Danışma Merkezi ve Kadınlar Sığınma Yurdu. 

 

Kadınlar Danışma Merkezi:
Her kadın ve (14 yaş üzeri) her kız, bize başvurabilir. Bizimle her konuda irtibata 
geçebilirsiniz. Kadınlara hayatın çeşitli alanlarında bilgi, danışma ve destek hizmetleri 
sunuyoruz. Bize telefonla veya bizzat başvurarak danışabilirsiniz, üstelik ihtiyaca göre 
sadece bir defa ya da bir dizi danışma seansında. Aynı şekilde uzun vadeli psikososyal 
hizmet ve terapiler de sunuyoruz. Bizi telefonla arayıp randevu alabileceğiniz gibi, 
Perşembe günleri saat 14:00 - 16:00 arasındaki açık danışmaya da gelebilirsiniz. Bize 
hangi durumlarda başvurabilirsiniz? 
- Şiddet deneyimi ve tehdit  
- Cinsel istismar 
- Partnerinizle veya aile içi uyuşmazlıklarda  
- Ayrılma veya boşanma 
- Ruhsal kriz nöbetleri 
- Korkular veya bitkinlik halleri 
- İşyerinde uyuşmazlıklar 
- Aile bireyleri de dahil, farklı madde bağımlılığı ve alışkanlığı sorunlarında  
- Kadınlar sığınma yurduna kabul edilme konusunda aracılık hizmetleri 
- Bütün diğer konularla ilgili her türlü soru, bilgi edinme isteği ve sorunlarda.

Sizinle ilgili sır tutma yükümlülüğüne tabiyiz ve danışma 
hizmetlerimiz ücretsizdir.

0 27 61 . 17 22

İrtibat
Frauenberatungsstelle· Friedrichstraße 24 · 57462 Olpe

Telefon 02761.17 22 · Faks 0 27 61.34 27

frauenberatungsstelle-olpe@gmx.de · www.frauenhelfenfrauen-olpe.de
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Sığınma Yurdu
Kreis Olpe çevresindeki tek sığınma yurdu bizim kuruluşumuzdur. Kendi geleceklerini 
tayin etme ve şiddetten uzak bir yaşam kurma konusunda kadınlara destek oluyoruz. 
Şiddete maruz kalmış kadınları günün 24 saatinde ve bürokratik engel yaratmadan 
kabul ediyoruz. Kadınlara hayatın çeşitli alanlarında bilgi, danışma ve destek hizmetleri 
sunuyoruz. 
Kriz müdahalesi sunduğumuz acil durumlar: 
- Şiddet, Tehdit, Takip edilme
- Cinsel istismar, Israrlı takip 

Nasıl yardım ediyoruz? 
- Anonim adres sayesinde koruma
- İkamet statüsü ve geliri ne olursa olsun, herkesi kabul ediyoruz 
- Kendi odanızda kalma olanağı
- Yaşanmış şiddet deneyimleriyle yüzleşme 
- Yaşamın güvence altına alınması
- Çocuk yetiştirme, sağlık ve hukuksal konularda danışma ve yardım hizmetleri
- Geleceğe yönelik yeni perspektiflerin geliştirilmesi

Çocuklara sunduğumuz hizmetler 
- Yaş sınırı olmadan kabul edilme, Korku ve şiddetten uzak bir ortam 
- Size özel muhatap bayan, Düzenli ve haftalık çocuk programları 
- Ev ödevlerinde yardım 
- Okulve anaokulu değiştirme konularında destek hizmetleri 
- Babayla ziyaret amaçlı irtibatlarda destek

0 27 61 . 83 46 84

İrtibat
Frauenhaus Olpe · Postfach 13 25 · 57443 Olpe

Telefon 02761.834684 · Faks 02761.835443

frauenhausolpe@gmx.de · www.frauenhelfenfrauen-olpe.de
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