Danısmanlık kurumu
c

Hedef grubu
˛
Acil durumlarda olan yetiskin
kadınlar ve çocuk˛
ları, geçim sıkıntıları yasayan
kadınlar ve evsiz
˛
kadınlar için danısmanlık.
Sunulan hizmetler
anonimdir, ücretsizdir ve gizliliğe tabidir.

Kimiz
˛
Zor durumda olan kadınlar, geçim sıkıntıları yasayan ve çocuklarıyla evsiz olan kadınlar için basvuru
˛
noktasıyız.

Sunulanlar
• Maddi sorunlarda danısmanlık:
Yasal haklara,
˛
maddi yardımlara ve borçların yapılandırılmasına iliskin
bilgilendirme
˛
• Resmi daireler ile iletisimde
destek
˛
• Ev arama, kiralama ve evin devralınması sırasında danısmanlık
˛
.
• Is˛ aramada ve is˛ yerindeki sorunlarda yardım
• Bosanmaya
iliskin
danısmanlık
˛
˛
˛
• Hukuki danısmanlık
˛
• Sağlıkla ilgili sorularda ve (istenmedik) hamilelikte danısmanlık
˛
˛
˛
˛
• Çocuklar ve gençler ile yasamaya
iliskin
danısmanlık
DOWAS für Frauen – Beratungsstelle
Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck
Tel: 0512-562477, Faks: 0512-562477-7
beratung@dowas-fuer-frauen.at
˛
Çalısma
saatleri:
Pazartesi: Saat 09.00 – 13.00 arası
Salı:
Saat 13.00 – 17.00 arası
˛
Çarsamba:
Saat 09.00 – 17.00 arası
˛
Persembe:
Saat 09.00 – 13.00 arası

Sunduklarımız
Danısmanlık,
refakat, destekli ev yasamı
olanakları
˛
˛
ve yasam
kosullarını
değistirmek
isteyen kadınlar
˛
˛
˛
için geçimlerini güvence altına almalarında yardım.

.
Istediklerimiz
Kadınların dünyalarına yer vermek ve kadın haklarını
talep etmek.

Kadınlar
icin
DOWAS
c

Danısmanlık
˛
Bağıs¸ hesabı:
IBAN: AT12 3600 0000 0068 9034 · BIC: RZTIAT22
¸
Desteğiniz için çok tesekkür
ederiz!

Bilgilendirme

Künye:
.
Içerik sorumlusu:
DOWAS für Frauen, Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck

Destekli ikamet olanakları

Tasarım ve dizgi: Birgit Raitmayr | pixlerei.at
Fotoğraf: view7 / photocase.de
Destek verenler:
Land Tirol (Tirol Eyaleti), Stadt Innsbruck (Innsbruck ¸Sehri),
Bundesministerien Österreich (Avusturya Federal Bakanlıklar)

Yardım
Çocuk bölümü

www.dowas-fuer-frauen.at

c

Sosyal pedagojik ev birligi
>

Destekli ev yasamı

Hedef grubu

Hedef grubu

Tahammül edilemez (ev) durumlarında olan, evlerin¸ (18 yas¸ ve üstü)
den olan veya zaten evlerinden olmus
¸
¸
kadınlar ile çocuklar. Sunulan hizmet, yasam
kosulla¸
rı ¸su anda kendi baslarına
bir evde oturmaya imkân
vermeyen, çocuklu veya çocuksuz kadınlara yöneliktir.

¸ 12 evsiz veya evsizlik riski altındaki kadınlar ve
Ev birlisi
çocukları için ikamet olanakları sunmaktadır.

Görevleri ve amaçları
¸
Destekli ev yasamı,
çocuklu veya çocuksuz kadınlara tali
kiracı düzeyinde bir ev sunmaktadır. Amaç, uzun vadeli,
¸
¸
yoğun vesayet ve destek sayesinde yasam
kosullarının
¸
genis¸ ölçüde stabilize edilmesini ve iyilestirilmesini
¸
sağlamaktır. Kendi basına,
masraflarını kaldırabilir bir
evinin olması hedeflenmektedir.
Sunulanlar
¸
¸
• Bakım sözlesmeli
tali kira sözlesmesi
• Sürekli psikososyal ve sosyal hizmet içeren vesayet ve
refakat
• Uzun süreli geçim güvencesinde destek
• Mesleki oryantasyonda ve is¸ aramada yardım
• Ev aramada destek
• Çocuk bölümünde destek ve refakat
• Kriz müdahalesi
DOWAS für Frauen – Betreutes Wohnen
Adamgasse 4/2, 6020 Innsbruck
Tel: 0512-562477-12, Faks: 0512-562477-7
Mobil: 0664-73121094 veya 0664-73121095
bewo@dowas-fuer-frauen.at
¸
Telefonla ulasabileceğiniz
zamanlar:
¸
Pazartesi – Persembe
arası: Saat 09.00 – 13.00 arası

Görevleri ve amaçları
Ev birliği kadınlara ve çocuklara acil zorluk dönemlerinde
korunaklı bir ortam sunmaktadır. Amaç, geçici konaklama
¸
sırasında burada yasayan
kadınların kendilerini bulmalarına katkıda bulunmak ve kendi sorumluluklarında çözüm
¸
stratejileri gelistirmektir.
Sosyal-pedagojik ev birliğinin çok
¸ ekibi gizlilik yükümlülüsayıda profesyonellerden olusan
ğüne tabidir.
Sunulanlar
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Psikososyal, sosyal hizmete dayalı ve pedagojik refakat
¸
¸
Günlük yasamda
harekete geçme yetilerinin gelistirilmesi
¸
Sağlık konusunda danısmanlık
¸
Resmi daireler ve doktorlar ile iletisimde
destek ve refakat
¸
¸
Parasal ve kanuni ihtiyaçlara iliskin danısmanlık
Ev aramada destek
Mesleki oryantasyonda ve is¸ aramada yardım
Çocuk bölümünde destek ve refakat
Kriz müdahalesi

Sozialpädagogische Wohngemeinschaft
Dr.-Stumpf-Straße 118, 6020 Innsbruck
Tel: 0512-295498 · Faks: 0512-295498-4
wg@dowas-fuer-frauen.at
¸
Telefonla ulasabileceğiniz
zamanlar
¸
Pazartesi, Persembe,
Cuma: Saat 09.00 – 12.00 arası
Salı: Saat 14:00 – 17:00 arası

Cocuk
bölümü
c

Çocuk bölümü ekibi bir çocuk uzmanından ve bir
¸
çocuk bakıcısından olusmaktadır.
Ev birliğinde veya
¸ bir evde yasayan
¸
desteklenmis
çocuklara, gençlere ve
onların annelerine çocuk bölümünde refakat edilmektedir.
Çocuk uzmanı çocukların ve gençlerin tarafında yer almaktadır. Çocukların ve gençlerin o anki hallerini tespit
¸
etmekte ve kisiye
özel empati kurmaktadır. Ebeveynleri
de bu sürece dâhil etmektedir. Çocuk uzmanı hamile ka¸ etmektedir. Çocukları yabancı
dınlara tecrübeleriyle eslik
yerlerde bulunan anneler de ondan destek alabilmektedir.
Çocuk bakıcısı çocuklar pozitif bir erkek rolünü örneklemektedir. Çocuklar ve gençler ile birlikte bos¸ zamanı
¸
değerlendirmekte ve bu sayede ayrıca tek basına
çocuk
¸
yetistiren annelerin yüklerini azaltmaktadır.
SUNULANLAR
• Psikososyal ve pedagojik refakat
¸
¸
• Sağlık sorularına iliskin
danısmanlık
¸
• Resmi daireler ve doktorlar ile iletisimde
destek ve
refakat
• Bos¸ zamana ve maceraya dayalı pedagojik aktiviteler
• Anneler, çocuklar ve gençler için grup faaliyetleri
¸
• Ebeveynlerle görüsmeler
• Kriz müdahalesi
DOWAS für Frauen – Kinderbereich
Dr.-Stumpf-Straße 118, 6020 Innsbruck
Mobil: 0664-73121096
Tel.: 0512-295498 · Faks 0512-295498-4
wg@dowas-fuer-frauen.at
¸
Telefonla ulasabileceğiniz
zamanlar:
¸
Salı, Çarsamba:
Saat 14.00 – 17.00 arası
¸
Persembe:
Saat 10.00 – 17.00 arası
Cuma: Saat 11.00 – 15.00 arası

