Bir şiddet olayının veya tehdidin polise ihbar edilmesi, soruşturma süreci ve duruşma, siddet
mağdurları için çok yorucu olabilir.
Tek basına bu durumun üstesinden gelmek kolay
değildir. Şiddete Karşı Koruma Merkezi´nde
uzmanlarımız hukuki konularda danışmanlık
yapar ve hayatın her alanı için psikososyal destek
vererek yardım edebilirler.

Salzburg Siddete Karsı Koruma Merkezi
´
´
5020 Salzburg, Paris-Lodron-Straße 3a/1. Stock
Tel: 0662 / 870 100, Fax: 0662 / 870 100 - 44
office.salzburg@gewaltschutzzentrum.at
www.gewaltschutzzentrum.eu
Mesai saatleri:
Pzt. – Car. saat 8:30 - 16.00 arası
´
Per.
saat 8:30 - 19.30 arası
Cum.
saat 8:30 - 13.30 arası
Randevular bu saatler dısında veya baska
´
´
bir mekanda da ayarlanabilir

Bizimle konuşunuz!

Danısma ve destek
´

Biz sizlere uzman danışmanlık

0662 / 870 100

ve desteğimiz
ile yardımcı oluruz.

...gizli ve ücretsiz

Talimat veren

Destekleyen

Mağdurlar
için yardım
ve adalet
Ceza davasında psikososyal
ve hukuki mahkeme refakatı

Pongau ve Pinzgau Subesi
´
5620 Schwarzach, Dr. Franz-Hain-Straße 2
Lungau Subesi
´
5580 Tamsweg, Bezirkshauptmannschaft ve
5580 Tamsweg, Postplatz 4/1. Stock
(Q4 / Sozialzentrum)

Gewaltschutzzentrum
S a l z b u rg

Flachgau Subesi
´
5202 Neumarkt, Hauptstraße 13
Mağdurlar için ceza davasında mahkeme refakatı
Landeskrankenhaus Salzburg Subesi
´
5020 Salzburg, Müllner Hauptstraße 48
.
.
I Binası, Giris I 4, Gynmed
´

Aile şiddetinde yardım ve destek
Anti-Stalking danışmanlığı

Yardım ve destek

Dava Refakatı

Bizim hizmetimiz

Bir şiddet olayı veya tehditten dolayı bedensel
ve ruhsal hasar gördünüz. Kendinizi endişeli hissediyorsunuz, nasıl devam edeceğinizi ve adalet
bulabilmek için ne yapabileceğinizi bilmiyorsunuz.

Sizlere ilk danışma görüşmesinden mahkeme
davasının bitmesine ve daha sonrasına kadar
danışmanlık yapıyoruz ve refakat ediyoruz.

• İhbardan önce tüm hukuki sonuçlar hususunda
bilgilendiriyoruz.

Mağdur olarak haklarınız ve ihbar etme imkanı
hususunda daha fazla bilgi edinmek istiyorsunuz.
Aynı zamanda olası bir mahkeme davası ve polis
ve mahkeme ifadesi hususunda endişelisiniz.
Bu durumda Şiddete Karşı Koruma Merkezi yardım ve destek sunmaktadır. Şiddet olayı mağdurlarına, tanıklarına ve yakınlarına danışmanlık
imka-nımızla destekçi olup durumunuzun üstesinden gelmeniz için ücretsiz ve bireysel ihtiyaçlarınıza uygun olarak yardımcı oluyoruz.

• İhbarda destekliyoruz.
Durumunuzu analiz ediyoruz ve ihbar etme imkanı ve ceza davasının tek tek adımlarını konuşuyoruz. Mağdur olarak haklarınız ve polis ve mahkeme tarafından ifade alınması süreci hakkında bilgi
veriyoruz. Sizin için ücretsiz bir erkek veya bayan
avukat görevlendiriyoruz ve tüm ilgili makamların
koordinasyonu ile ilgileniyoruz.
Size bu duygusal zor durumun üstesinden gelmenizde yardım ediyoruz. Tüm kriz durumlarında
başvuru yeriniz ve dilemeniz halinde müteakip
tedavi tekliflerinde aracı olabiliriz.

• Ceza davasının sürecini görüşüyor ve mağdur
olarak haklarınız hususunda bilgi veriyoruz.
• Ücretsiz bir avukat görevlendiriyoruz.
• Polise, mahkemeye, bilirkişilere, avukatlara ve
saire giderken refakat ediyoruz.
• Mahkeme duruşmasına hazırlanmanıza yardım
ediyoruz ve duruşmalara ve mahkeme harici
anlaşmalara refakat ediyoruz.
• Tüm mahkeme süresince tanıklar ve aile fertleri ile ilgileniyoruz.
• İlgili kurumların (örneğin gençlik kurumu,
polis, mahkeme, yurtlar, hastaneler, okullar,
anaokulları ..) koordinasyonu ile ilgileniyoruz.
• Tazminat veya acı parası gibi tazminat haklarınız hususunda bilgi veriyoruz.
• Sizi durumunuzun duygusal olarak üstesinden
gelebilmeniz için destekliyoruz ve kriz durumlarında başvuru yeriniziz.

Danısma ve destek
´

0662 / 870 100
... gizli ve ücretsiz

