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كيف باستطاعة حضرتك التواصل معنا 

 مركز االستشارات الخاص بالمراة واألسرة

 مراكز المشورة المتخصصة بقضايا العنف 

الجنسي في النمسا السفلى  

 تقدم جمعية  wendepunkt غير الربحية  في منطقة 
Wiener Neustadt 

الدعم للنساء وأطفالهن مجانا ودون الكشف عن هويتهن  منذ عام
  1992. تعمل الموظفات  بموجب مبدأ السرية في مجاالت إيواء

النساء ، وتقديم المشورة للنساء بما في ذلك „المشورة المتخصصة
 بشأن العنف الجنسي“ ،  في النمسا السفلى „والعالج النفسي
 المتخصص للنساء  والمشورة في المجال  التعليمي أيضا ً للمرأة.

.“ االهتمام بمعرفة المرأة ونقل المعرفة الضرورية لها

  wendepunkt  األولوية القصوى للجمعية
 .هي توفير مساحة آمنة لجميع النساء والفتيات

على أساس هذه القاعدة اآلمنة  التي يتم توفيرها نقوم بدعم
وتشجيع  النساء على الحياة ، الحياة التي تقرر فيها النساء
والفتيات  مصيرهن بأنفسهن ونشجع على الحياة الخالية من

 العنف.
 تتمثل أهداف عملنا في خلق ظروف معيشية عادلة للمرأة ،
 وتعزيز صحتها الشاملة وصورتها الذاتية اإليجابية عن نفسها  ،

 فضالً عن مساعدتها على  تطوير آفاق جديدة لحياتها.

 يتم تمويل الجمعية من خالل اإلعانات المقدمة من الحكومة
 الفيدرالية

Wiener Neustadt  ووالية النمسا السفلى ومدينة 
  Wiener Neustadt   وبعض البلديات في منطقة 

   باإلضافة إلى التبرعات الخاصة.
 AT45 2026 7000 0000 3715 :حساب التبرع

       Verein wendepunkt     التبرعات إلى 
  معفاة من الضرائب  

يتم تمويل  الجمعية من قبل 

المكتب االستشاري االتحادي
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تقديم المشورة للنساء والفتيات والمشورة 

المتخصصة بالعنف الجنسي  مراكز ايواء النساء  العالج النفسي المتخصص للنساء  المجال التعليمي ، توفير المعلومات  
للنساء من اجل تطوير معرفتهن 

 wendepunkt يقوم مركز االستشارات 
النسائية واألسرية التابع لجمعية 

بإعالم النساء  وتقديم االستشارات لهنّ  1992
 ومرافقتهن منذ

في عام  2019، تم توسيع العروض المقدمة 
لتشمل  أيضا „المشورة المتخصصة بشأن العنف

„ الجنسي في النمسا السفلى

 إن التعامل بتقدير مع  النساء اللواتي نقوم
 باستقبالهن والتزامنا بسريةّ المعلومات المقدمة لنا

 أمر مفروغ منه.

 ان المشورة المقدمة للنساء من قبلنا هي مشورة
 معتمدة على المصادر المتوفرة لدى النساء  و
 مشورة مركزة  على التوجه لحل المشكلة

 يتكون فريقنا االستشاري من خبراء في مختلف
 المهن وبالتالي يغطي مجموعة واسعة من

 .االهتمامات والمتطلبات

 تقدم االستشارات إما شخصيًا أو عبر الهاتف أو
 عبر مكالمات الفيديو  وهي تقدم بشكل مجاني

 ويبقى  المتصل مجهول الهوية

 كخدمات إضافية ،
 نقدم المشورة القانونية والمشورة باللغة االم

 للنساء بمساعدة مترجمين ونقوم بمرافقة النساء
 حتى االنتهاء من القضايا التي يتم تقديم المشورة

 .للنساء بخصوصها

 من أجل االطالع على الساعات المخصصة
 لالستشارات يمكن لحضرتك الرجوع إلى صفحة

االنترنت الخاصة بنا

 يوفر المأوى النسائي التابع للجمعية الحماية منذ
 عام 1995 ،

 باإلضافة إلى تأمين مساحة مؤقتة لإلقامة ويقدم 
 الدعم للنساء المتضررات من العنف وألطفالهن.
 مركز اإليواء التابع لجمعيتنا مفتوح لجميع النساء

 ، بغض النظر عن الجنسية والدين والعمر
 .والتوجه الجنسي  والدخل المادي

 يقف فريق عمل مركز
 اإليواء  بجانب النساء المتضررات من العنف في
 حالة األزمات  ويرافقهن إلى الشرطة والسلطات
 والمحكمة ويقوم بدعمهن في عملية البحث عن

 سكن أو البحث عن عمل  ويقوم باإلجابة عن
 تساؤالتهن بما يخص كل جوانب الحياة  العملية

 باإلضافة إلى ذلك  فإننا أيضا موجودين كشخص
 مؤتمن ويمكن التحدث إليه والوثوق به بما يخص
 األطفال أو الشباب  المتواجدين مع أمهم لدينا .

 لضمان حماية النساء واألطفال ، يبقى عنوان
 المأوى الذي تقيم فيه النساء عنوانا سريأ وال
 يعطى إال للنساء والفتيات المقيمات لدينا 

 إن المأوى المخصص للنساء هو متوفر 365
 يوما ويمكن االتصال بهم على مدار الساعة

 إن القبول في المأوى يتم بشكل سريع ويخلو من
البيروقراطية. 

عروض العالج النفسي الذي تقدمه الجمعية 
موجه لجميع النساء اللواتي ال يستطعن تحمل 

 تكاليف العالج النفسي في العيادات الخاصة

يتوفر لدينا عدد محدد من أماكن العالج النفسي 
 التي يتم تمويلها من قبل التأمين الصحي 

)عالج نفسي من قبل التأمين الصحي(  ولدينا 
أيضا بعض االماكن  المتوفرة لتقديم العالج 

 النفسي  مقابل  مبلغ مادي بسيط .

 بدعم من  المعالجات النفسيات العامالت معنا
 والالتي لديهن خبرة طويلة ستتمكن النساء من 
 التكلم  عن المشاكل واألعباء التي تعانين منها 
 وسيعملن سوية على إيجاد الحلول وتطوير أفق

 جديدة للحياة

 يرافق ذلك أيضا توجيه النظر من قبلنا  إلى
 التمييز المنظم الذي تتعرض له النساء في

 .مجتمعنا

  يرجي تحديد موعد من أجل اللقاء والمحادثة
األولى

 يعتمد المجال التعليمي للجمعية على 
 سنوات عديدة من الخبرة و وعلى 
 خبرة العامالت  لدينا وعلى معرفتنا 

 بواقع  الحياة الخاص للنساء

 نحن نجمع بين الخبرة  التي تم جمعها
 من خالل  الممارسة االستشارية
 العملية  وبين المعرفة النظرية 

 كركائز أساسية  للعروض المقدمة
 .من قبلنا

 إن هدفنا هو  نقل هذه المعرفة التي لدينا 
 عن طريق عروض تعليمية أو عروض

 تهدف للوقاية  وأيضا  نقل المعرفة من
 خالل التوعية

  ان موضوعنا األساسي ومركز اهتمامنا
 ومحور عملنا  يركز على جميع أنواع

 العنف واإلساءات الموجهة ضد النساء 
 وجميع انواع الرعاية غير المدفوعة

 األجر التي تقوم بها النساء 

 من أجل تحقيق ذلك  نقوم بتقديم عروض 
 بصيغ مختلفة كورشات عمل و ندوات 
 و محاضرات ونحن مستعدين لالجابة
 على كل األسئلة واالستفسارات

 المطروحة من قبل  وسائل اإلعالم بكافة
 أشكالها المكتوبة أو المرئية

  يمكن االطالع على العروض الحالية
 على صفحتنا الرئيسية

)www.wendpunkt.or.at( 

 أن محتوى هذه العروض  سيتم مالءمته
ليناسب احتياجات الفئة المستهدفة
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