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VEREIN WENDEPUNKT

Kamuya yararli dernek Wendepunkt, 1992’den beri ücretsiz ve anonim bir şekilde kadınlara 
ve çocuklara Wiener Neustadt bölgesinde destek oluyor. Gizlilik ilkesi uyarınca, çalışanlarımız 
belirli alanlarda çalışmaktadir Kadın Sığınma Evi, Kadın Danisma Merkezi „Aşağı Avusturya‘da 

cinsel şiddet konusunda uzman tavsiyesi“ dahil olmak üzere, Kadına Özel Psikoterapi ve 
Eğitim Alanı „Kadın Bilgisi“.

Wendepunkt’un önceligi, tüm kadınlara ve kızlara güvenli bir yer sağlamaktır. Bu güvenli 
taban temelinde, kadınların ve kızların kendinden emin ve şiddet içermeyen bir hayata 

teşvik ediyoruz.
Çalışmamızın amaçları, kadınlar için adil yaşam koşulları yaratmaktır.

Gelişimlerinin yanı sıra bütünsel sağlıklarını ve olumlu benlik imajlarını teşvik edip
yeni yaşam perspektifleri geliştirmek.

Dernek federal sübvansiyonları, Aşağı Avusturya Eyaleti, Şehir Wiener Neustadt, Wiener 
Neustadt bölgesinden bazı topluluklar

ve yani sira özel bağışlardan kendini finanse ediyor.

Bağış Hesabı: AT45 2026 7000 0000 3715

Wendepunkt derneğine bulundugunuz bağışlar vergiden düşülebilir.

Wendepunkt kurumu aşağıdakiler tarafından finanse edilmektedir:
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VEREIN WENDEPUNKT
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt

Tel. 02622 / 82 5 96
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office@wendepunkt.or.at

KADIN SIĞINMA EVI
2700 Wiener Neustadt

Tel. 02622 / 88 0 66
frauenhaus@wendepunkt.or.at

KADIN VE AILE DANIŞMA MERKEZI
Fachberatung sexualisierte Gewalt NÖ

Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt

Tel. 02622 / 82 5 96
frauenberatung@wendepunkt.or.at

fachberatung@wendepunkt.or.at

KADINLARA ÖZEL PSIKOTERAPI
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt
Tel. 0664 / 736 492 71

psychotherapie@wendepunkt.or.at 

EĞITIM ALANI „KADIN BILGISI“
Tel. 02622 / 82 5 96

bildung@wendepunkt.or.at 
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KADIN VE AILE  
DANIŞMA MERKEZI

KADINLARA ÖZEL 
PSIKOTERAPIKADIN SIĞINMA EVI

EĞITIM ALANI  
„KADIN BILGISI“

Kadın Sığınma Evi Wendepunkt Derneği, 
1995 yılından bu yana şiddete maruz kalan 

kadınlar ve çocukları için koruma, geçici 
yaşam alanı ve destek sunuyor. Evimiz 

milliyet, din, yaş, cinsel yönelim ve gelir 
farkı gözetmeksizin tüm kadınlara açıktır.

Kadın sığınma evi ekibi, bir kriz 
durumunda şiddete maruz kalan kadınları 

desteklemektedir. Polise, yetkililere ve 
mahkemelere kadar size eşlik ediyoruz, 
ev ve iş bulmanın yanı sıra pratik yaşam 

konularında size destek oluyoruz.  Ayrıca 
çocuk ve genç refah memurumuz, çocuk 
ve gençlerin muhattap ve sırdaş olarak 

hizmetindedir. Kadın ve çocukların 
korunmasını sağlamak için kadın sığınma 

evinin adresi gizlidir ve sadece maruz 
kalan kadınlara verilecektir.

Kadın sığınma evine yılın 365 günü,  
günün her saati telefonla ulaşılabilirsiniz.

Kayit hizli ve bürokratik değildir.

Wendepunkt derneğinin psikoterapi teklifi, 
özel muayenehanede psikoterapi almaya gücü 

yetmeyen tüm kadınlara yöneliktir. Sınırlı sayıda 
sağlık sigorta fonları („psikoterapi hastalık 

sertifikası“) ve sosyal alanda psikoterapi  
yerleri sunuyoruz.

Deneyimli bayan psikoterapistlerimizle, 
kadınlar yüklerini ve sorunlarını paylaşabilir, 

birlikte çözümler ve yeni bakış açıları 
geliştirebilir. Bunu yaparken de her zaman 

kadınların toplumumuzdaki yapısal 
dezavantajlarına odaklanıyoruz.

Randevü alınarak ilk görüşmeler yapılabilir.

Kadın ve Aile Danışmanlık Merkezi, 
1992‘den beri kadınlara bilgi veriyor, 
tavsiyede bulunuyor ve eşlik ediyor.  

Teklif 2019 yılında „ Aşağı Avusturya‘da 
cinsel şiddet konusunda uzman 

tavsiyesi“ için genişletildi.
Bizim için müşterilerimize karşı takdir 

edici bir tutum ve gizlilik elbette 
önemlidir. Kadınlara özgü, kaynak ve 
çözüm odaklı tavsiyelerde bulunuruz. 

Danışmanlık ekibimiz, çeşitli mesleklerde 
uzmanlardan oluşur ve böylece çok 

çeşitli konulari kapsar.
Danışmalar kişisel olarak, telefonla veya 

videolu aramayla ücretsiz ve isimsiz 
yapilabilinir.

Ek teklifler olarak, yasal tavsiye, yabancı 
dil ve tercümanlık destekli danışmanlık 

ve dava desteği sunuyoruz.

Güncel çalışma saatleri için lütfen ana 
sayfamıza bakın.
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Wendepunkt derneğinin eğitim alanı, 
çalışanlarımızın uzun yıllara dayanan deneyim 

ve uzmanlıklarına ve kadınlara özel hayatın 
gerçekleri hakkındaki bilgimize dayanmaktadır. 

Danışmanlık uygulamasından edindiğimiz 
deneyimi, teklifimizin temel taşı olarak teorik 

bilgi ile birleştiriyoruz.
Amacımız, bu bilgi birikimini önleme ve 

eğitim teklifleri şeklinde olduğu kadar eğitim 
çalışmaları yoluyla da aktarmaktır. Kadına 

yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılığın yanı 
sıra kadınlar için ücretsiz bakım işçiliği ana 

konumuz ve önceliğimizdir. 
 Çalıştaylar, seminerler ve açılış konuşmaları 
gibi çeşitli formatlar sunuyoruz ve basın ve 

medya soruları için hazırız.

Güncel teklifler ana sayfamızda  
(www.wendepunkt.or.at) bulunabilir. 

İçerik, hedef grubun ihtiyaçlarına göre 
uyarlanır. 


