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چگونه می توانید با ما تماس بگیرید:

VEREIN WENDEPUNKT
از سال  1992انجمن غیر انتفاعی wendepunkt
حمایت رایگان و ناشناس را برای زنان و فرزندانشان در منطقه وینر نوی اشتات ارائه می
دهد .کارمندان تحت اصل رازداری در زمینه های پناهگاه های زنان ،مشاوره زنان ،از
جمله „مشاورهای تخصصی در مورد خشونت جنسی „ ،روان درمانی ویژه زنان و در
حوزه آموزشی „دانش زنان“کار می کنند
اولویت اصلی  wendepunktفراهم کردن فضای
امن برای همه زنان و دختران است .بنابراین ما به زنان و دختران کمک میکنیم تا زندگی
مستقل و بدون خشونت داشته باشند.
اهداف ما ایجاد شرایط زندگی منصفانه و عادالنه برای زنان ،ارتقای سالمت جسمی و
روحی آنان  ،ایجاد نگرش مثبت اندیشی و توسعه دیدگاه های جدید در زندگی است.
این انجمن از طریق یارانه های دولت فدرال ،استان نیدر استرایش  ،شهر وینر نویشتات،
چندین شهرداری در نواحی اطراف وینر نویشتات و کمک های مالی مردمی تامین می
شود.
حساب اهداییAT45 2026 7000 0000 3715 :
کمک های مالی پرداخت شده به انجمن
 Wendepunktهنگام طراز مالی سالیانه
،از میزان مالیاتی که باید سالیانه پرداخت کرد کسر می شود.
انجمن  Wendepunktحمایت میشود توسط
استانداری نیدراسترایش  ،شهرداری وینر نوی اشتات و
مرکز Lichts ins Dunkel

VEREIN WENDEPUNKT
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt
Tel. 02622 / 82 5 96
Fax 02622 / 82 5 96-5
office@wendepunkt.or.at
FRAUENHAUS
2700 Wiener Neustadt
Tel. 02622 / 88 0 66
frauenhaus@wendepunkt.or.at
FRAUEN- UND FAMILIENBERATUNGSSTELLE
Fachberatung sexualisierte Gewalt NÖ
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt
Tel. 02622 / 82 5 96
frauenberatung@wendepunkt.or.at
fachberatung@wendepunkt.or.at
FRAUENSPEZIFISCHE PSYCHOTHERAPIE
Neunkirchnerstraße 65a
2700 Wiener Neustadt
Tel. 0664 / 736 492 71
psychotherapie@wendepunkt.or.at
“BILDUNGSBEREICH „FRAUENWISSEN
Tel. 02622 / 82 5 96
bildung@wendepunkt.or.at

WWW.WENDEPUNKT.OR.AT
مسئول حقوقی در انجمن ونده پونکت
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„وزه آموزش „دانش زنان

خانه زنان

روان درمانی خاص زن

„وزه آموزش „دانش زنان

روان درمانی خاص زن

خانه زنان

ما تجربه حاصل از مشاوره ها را با دانش علمی
نظری خود ترکیب نموده و پیشنهادات ارائه می
کنیم.
هدف ما انتقال این دانش در قالب پیشنهادات
پیشگیری و آموزشی و همچنین از طریق کار
آموزشی است .موضوعات اصلی و تمرکز ما
همه اشکال خشونت علیه زنان و تبعیض علیه
زنان و همچنین خدمات مراقبتی بدون مزد توسط
زنان است.
ما برنامه های مختلفی مانند کارگاهها،
سمینارها و سخنرانیهایی ارائه میدهیم که برای
پرسشهای مطبوعاتی و رسانهها در دسترس
هستند.
لطفا از وب سایت ما برای پیشنهادات فعلی
دیدن کنید
)www.wendepunkt.or.at(.
محتویات با نیازهای گروه هدف تطبیق داده می
شود

زنان می توانند استرس ها و مشکالت خود را با روان
درمانگران مجرب ما در میان بگذارند و راه حل ها و دیدگاه
های جدید را با هم توسعه دهند.
در انجام این کار ،ما همیشه بر مسائل و مشکالت زنان
در جامعه تمرکز می کنیم.
مشاوره اولیه با تعیین وقت قبلی امکان پذیر است.

مشاوره زنان و مشاوره تخصصی خشونت جنسی

حوزه آموزشی انجمن مبتنی بر تجربه و تخصص
چندین ساله کارکنان ما و دانش ما از واقعیت
های خاص زندگی زنان است.

روان درمانی ارائه شده توسط انجمن  wendepunktبرای
تمام زنانی است که توانایی پرداخت روان درمانی در
مطب خصوصی را ندارند .ما تعداد محدودی بیمه
درمانی („روان درمانی در تعرفه بیمه درمانی „) و مکان
هایی برای روان درمانی را با تعرفه اجتماعی ارائه می
دهیم.

مشاوره زنان و مشاوره تخصصی
خشونت جنسی

پناهگاه زنان انجمن  wendepunktاز سال ۱۹۹۵
حفاظت ،تامین مکان زندگی موقت و حمایت از
زنان آسیب دیده از خشونت و فرزندان آنها را ارائه
می دهد .خانه ما به روی همه زنان بدون توجه
به ملیت ،مذهب ،سن ،گرایش جنسی و درآمد
باز است.

مرکز مشاوره زنان و خانواده انجمن  wendepunktاز
سال  ۱۹۹۲به زنان اطالع رسانی و مشاوره ارائه
می دهد و از آنان حمایت می کند .فعالیت های این
موسسه در سال  ۲۰۱۹گسترش یافت و شامل
„ ارائه مشاوره تخصصی جنسی در استان
نیدراسترایش „شد.

این تیم از زنان آسیب دیده از خشونت در شرایط
بحرانی حمایت می کند .ما شما را در اداره
پلیس و دادگاه همراهی می کنیم  .در یافتن
محل اقامت و کار و همچنین در حل مشکالت
عملی زندگی از شما حمایت می کنیم.

برای ما ،نگرش احترام نسبت به مراجعین و رازداری
یک امر مسلم است .ما به زنان به طور خاص ،منابع
و راه حل توصیه می کنیم.

عالوه بر این ،مشاور متخصص کودک و نوجوان ما
به عنوان فرد مورد اعتماد در دسترس کودکان و
نوجوانان است.
به منظور اطمینان از حمایت از زنان و کودکان،
آدرس پناهگاه زنان مخفی است و فقط به زنان
مربوطه منتقل می شود.
در ۲۴ساعت شبانه روز و  ۳۶۵روز سال می توان
با پناهگاه زنان تماس گرفت.
پذیرش به صورت فوری و در ساعات غیر اداری
امکان پذیر است.

تیم مشاوره ما متشکل از کارشناسان حرفه ای
مختلف است ،بنابراین طیف وسیعی از دغدغه ها
را پوشش می دهد.
مشاوره می تواند به صورت حضوری ،تلفنی و یا از
طریق تلفن تصویری و رایگان و ناشناس انجام شود.
به عنوان خدمات اضافی ،ما مشاوره حقوقی،
مشاوره به زبان خارجی  ،به همراه مترجم ارائه
می دهیم.
لطفاً برای اطالع از ساعات اداری فعلی به وب
سایت ما مراجعه کنید.

