Chúng tôi có những trách 		
			
nhiệm cơ bản nào?

Ai có thể tìm
		 đến chúng tôi?

Chúng tôi có thể làm
		  gì cho anh/chị?

Việc tư vấn cho các nạn nhân dựa trên tiêu chí đứng
về phía người bị hại và nhiệm vụ của tư vấn không
chỉ là tư vấn cho từng cá nhân mà còn đề cập đến
triển vọng ổn định cuộc sống của các nạn nhân.
Các nhân viên tư vấn của chúng tôi thực hiện tư vấn
cho các nạn nhân tại chỗ ở của họ theo yêu cầu.
Việc tư vấn tuyệt đối tin cậy, miễn phí và có thể giữ bí
mật danh tính theo yêu cầu. Dịch vụ của chúng
tôi được thực hiện, không phụ thuộc vào việc có
trình báo với cảnh sát hay chưa.

Những người trực tiếp bị hại, hoặc có thân nhân, bạn
bè là người bị hại hoặc là nhân chứng của các hành vi
bạo lực, vi phạm pháp luật có nguyên nhân xuất phát
từ việc thù địch một nhóm người nhất định. Các nạn
nhân có thể là những người bị tấn công do:

Chúng tôi tư vấn trong các trường hợp khẩn cấp và
sẵn lòng đàm thoại về việc chuẩn bị các hành động
tiếp theo cho từng cá nhân.

động cơ phân biệt chủng tộc hoặc chống
lại người Do Thái
vẻ bề ngòai khác lạ và/hoặc thái độ không
đúng đắn của họ
định hướng hoặc nhận dạng về giới tính
của họ
sự tàn tật
sự bất lợi về mặt xã hội của họ
họat động chống lại tư tưởng cực hữu
tôn giáo của họ

Chúng tôi đồng hành với các nạn nhân tới các cơ
quan nhà nước, cơ quan cảnh sát và tòa án. Trong
từng trường hợp, việc đồng hành với các nạn nhân
trong suốt quá trình bao gồm cả các bước chuẩn bị
trước và sau quá trình xét xử.
Chúng tôi hỗ trợ việc tìm bác sỹ, nhà trị liệu thích hợp
và luật sư. Chúng tôi cũng giúp đỡ việc xin trợ cấp tài
chính cho nạn nhân (ví dụ: tiền đền bù cho nạn nhân
và tiền hỗ trợ chi phí xét xử).
Tất cả dịch vụ của chúng tôi đều hướng tới mong
muốn của nạn nhân về việc tư vấn, đồng hành và hỗ
trợ.

Anh/chị có thể làm gì?
Tài khỏan đóng góp cho việc tư vấn các nạn nhân bejm
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Hilfsfonds (quỹ hỗ trợ)
Việc quyên góp không phải chịu thuế. Với các khỏan
quyên góp dưới 100€, giấy chứng nhận gửi tiền được
coi như hóa đơn quyên góp. Đối với các khỏan
quyên góp lớn hơn, chúng tôi sẵn lòng gửi cho anh/chị
giấy chứng nhận quyên góp. Trong trường hợp này,
anh/chị vui lòng liên hệ với các văn phòng đại diện của
chúng tôi.

Khi anh/chị thấy một vụ tấn công, vui lòng không
nhìn đi chỗ khác mà nhanh chóng tìm cách cứu giúp.
Anh/chị vui lòng trợ giúp người bị hại và thông tin
cho họ biết về dịch vụ tư vấn của chúng tôi.
Khi anh/chị nhìn thấy hoặc có thông tin về việc người
khác bị xâm hại, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Hãy quyên góp cho chúng tôi, quỹ hỗ trợ cho các nạn
nhân của bạo lực cực hữu, phân biệt chủng tộc và
chống lại người Do Thái ở bang Thüringen. Nhờ đó
các nạn nhân sẽ có thể được hỗ trợ về tài chính một
cách nhanh chóng và đơn giản.

là dịch vụ tư vấn lưu động cho
các nạn nhân của bạo lực cực
hữu, phân biệt chủng tộc và
chống lại người Do Thái ở bang
Thüringen. Chúng tôi tư vấn,

Dịch vụ tư vấn lưu động cho nạn nhân
của bạo lực cực hữu, phân biệt
chủng tộc và chống lại người Do Thái
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đồng hành và hỗ trợ các nạn
nhân bị tấn công bởi động cơ
thù địch với một nhóm người
nhất định, hoặc nói theo một
cách khác là do những kẻ tấn
công xếp họ vào nhóm người bị
từ chối trong xã hội. Ngòai ra,
dịch vụ của chúng tôi cũng
hướng đến thân nhân của người
bị hại và nhân chứng.

erza là một dự án được tài
trợ bởi hội thánh Tin Lành
vùng Trung Đức. Liên hiệp
thanh niên tin lành Trung
Đức được ủy thác thực hiện
dự án.
ezra được hỗ trợ trong
khuôn khổ chương trình
„Dân chủ, khoan dung và cởi
mở với thế giới“ của bang
Thüringen và chương trình
“Hỗ trợ sự khoan dung, đẩy
mạnh năng lực” của liên
bang.

dịch vụ tư vấn lưu động cho
nạn nhân của bạo lực cực
hữu, phân biệt chủng tộc và
chống lại người Do Thái

