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WENDEPUNKT EGYESÜLET

A wendepunkt közhasznú egyesület 1992 óta támogat nőket és gyermekeiket 
ingyenesen és anonim módon Wiener Neustadtban és környékén. Munkatársaink a 

titoktartási kötelezettség alapelve szerint dolgoznak az alábbi területeken: anyaotthon, 
tanácsadás nőknek - beleértve a „szaktanácsadást szexuális erőszaknak kitetteknek Alsó-

Ausztriában”- pszichoterápia kifejezetten nőknek és képzési terület „női tudás”.  
A wendepunkt legfőbb prioritása, hogy minden nőnek és lánynak biztonságos helyet 

nyújtson. A „SAFE BASE” –re alapozva segítjük elő, hogy a nők és lányok önállóan 
rendelkezzenek az életük felett, és az erőszakmentes legyen. 

Munkánk célja a nők életfeltételeit megfelelővé tenni, elősegíteni az egészségüket és 
pozitív önképüket, valamint új életperspektívákat kidolgozni velük.

Az egyesület támogatásokból tartja fenn magát, amelyeket az államtól, Alsó-Ausztria 
tartománytól, Wiener Neustadt városától, környező önkormányzatoktól és privát 

adományokból kap. 

Adományszámla: AT45 2026 7000 0000 3715
A wendepunkt Egyesületnek szánt adományok leírhatók az adóból.
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NŐK ÉS CSALÁDOK TANÁCSADÓ KÖZPONTJA
Szaktanácsadás szexuális erőszaknak kitetteknek  

Alsó-Ausztriában 
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2700 Wiener Neustadt

Tel. 02622 / 82 5 96
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PSZICHOTERÁPIA KIFEJEZETTEN NŐKNEK
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt
Tel. 0664 / 736 492 71

psychotherapie@wendepunkt.or.at 
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TANÁCSADÁS NŐKNEK ÉS 

SZAKTANÁCSADÁS SZEXUÁLIS 

ERŐSZAKKAL KAPCSOLATBAN

PSZICHOTERÁPIA  
KIFEJEZETTEN NŐKNEK

ANYAOTTHON „NŐI TUDÁS”  
KÉPZÉSI TERÜLET

Az egyesület anyaotthona 1995 óta 
nyújt menedéket, átmeneti szállást és 
kíséretet erőszaknak kitett nőknek és 
gyermekeiknek. Otthonunk nyitva áll 

minden nő előtt, nemzetiségétől, kortól, 
vallási, szexuális hovatartozásától és 

keresettől függetlenül. Az anyaotthon 
csapata krízishelyzetben az erőszaknak 

kitett nők oldalán áll.  Elkísérjük a 
rendőrségre, hivatalba és bíróságra, 

segítséget nyújtunk a lakás- és 
munkahelykeresésben valamint gyakorlati 

kérdésekben. Ezenkívül gyermek- és 
ifjúsági gondozónk mint bizalmas áll a 
gyermekek és fiatalok rendelkezésére.

Ahhoz, hogy a nőknek és gyermekeknek 
védelmet nyújtsunk, az anyaotthon címe 

titkos és kizárólag az érintett nőknek adjuk 
tovább. 

Az anyaotthon az év 365 napján, éjjel-
nappal telefonon elérhető. A felvétel 

mihamarabb megtörténik és bürokráciá-
tól mentes.

Az egyesület pszichoterápia kínálata olyan 
nőknek szól, akik ezt egyébként nem 

engedhetnék meg maguknak. Korlátozott 
számban teljesen TB, illetve szociálisan 
támogatott pszichoterápiát is nyújtunk. 

Tapasztalt pszichoterapeutáinkkal meg tudják 
beszélni a nők terheiket és problémáikat, 

közösen megoldásokat és új perspektívákat 
dolgozhatnak ki. Emellett tekintetünket mindig 
a nők társadalmunkban jelen lévő, strukturális 

hátrányos megkülönböztetésére szegezzük.

A wendepunkt egyesület nők és családok 
tanácsadó központja 1992 óta tájékoztat, 

tanácsadással segíti és kíséri a nőket.  
2019-ben bővült a „Szaktanácsadás 

szexuális erőszaknak kitetteknek Alsó-
Ausztriában” szolgáltatással.

A megbecsülő magatartás klienseinkkel 
szemben, valamint a titoktartás 

számunkra magától értetődő. Tanácsaink 
nőkre szabottak, az erőforrásokhoz 

igazodik, és a megoldásra koncentrál. 
Tanácsadó csapatunk különböző 

hivatások szakértőiből áll, ezáltal a 
problémák egy széles skáláját fedi le. 

A tanácsadás ingyenes és anonim, 
történhet személyesen, telefonon vagy 

videótelefonálással.
Ezenkívül jogi tanácsadást, idegen 

nyelvűeknek pedig tolmáccsal ellátott 
tanácsadást nyújtunk, és annak 

segítségével kísérjük végig a folyamaton. 

Az aktuális fogadóórákról kérjük, 
tájékozódjon a honlapunkon.

A wendpunkt egyesület oktatási területe 
munkatársaink sokéves tapasztalatán és 
szakértelmén, valamint a nők életének 

sajátosságaival kapcsolatos ismereteinken 
alapul.  Kínálatunk alappilléreként a tanácsadói 
gyakorlat tapasztalatait elméleti ismeretekkel 

ötvözzük.
Célunk, hogy ezt a Knowhow-t prevenciós 

és képzési kínálat, valamint felvilágosító 
tevékenység útján adjuk tovább. Fő és központi 

témánk a nők elleni erőszak és hátrányos 
megkülönböztetés valamennyi formája, 

valamint önkéntes gondoskodás a nőkről. 
Ezenkívül workshopok,szemináriumok és 
ösztönző előadások különböző formáját is 

kínáljuk, valamint a sajtónak és médiának is 
állunk rendelkezésére.

Aktuális kínálatunkról kérjük, tájékozódjon a 
honlapunkon (www.wendepunkt.or.at). 

A tartalmakat szívesen igazítjuk a célcsoport 
igényei szerint. 
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