Hangi ilkelere
			
bağlıyız?

Bize kimler
			
başvurabilir?

Biz ne yapabiliriz?

Zarar görenlere yönelik danışmanlık taraf olarak mağdurların yanındadır ve kişisel danışmanlığın dışında
aynı zamanda mağdurların bakış açısını toplumsal
tartışmaya taşımayı kendine görev edinmiştir. Devlet
kurumlarından bağımsızız. İlgililere gitmeye yönelik
çalışma tarzımız mağdurların talebi üzerine yerinde
danışmanlığa imkan tanımaktadır. Danışmanlık son
derece gizlidir, ücretsizdir ve istek üzerine anonim de
gerçekleştirilebilir. Arzlarımızdan, şikayette bulunup
bulunulmadığından bağımsız olarak faydalanılabiliyor.

Mağdurlar, yakınları, arkadaşları ve gruplara ilişkin
insan düşmanlığı motifleri taşıyan suçların ve şiddet
eylemlerinin şahitleri. Bunlar şu kişiler olabilir:

Kriz durumlarında danışmanlık yapıyoruz ve kişiye
özel olay sonuçlarının gözden geçirilmesine yönelik
görüşmeler sunuyoruz.

Irkçı veya antisemitik motifler,
farklı görünüşleri ve / veya sağcı olmayan
düşünceleri,
seksüel yönelimleri ve / ve ya cinsi kişilikleri,
engelleri,
sosyal mağduriyetleri,
aşırı sağcılara karşı faaliyetleri,
dini kökenleri
nedeniyle saldırıya uğrayanlar.

Mağdurlara resmi makamlarda, dairelerde, poliste
ve mahkemelerde refakat ediyoruz. Buna mahkemenin ön hazırlığı ve ardıl işlemleri ile dava refakati de
dahildir.
Uygun doktorların, terapistlerin ve avukatların bulunmasında destek veriyoruz. Aynı zamanda (örn. zarar
gören için tazminat ve dava masrafları yardımı gibi)
maddi destek taleplerinde de yardımcı oluyoruz.
Tüm arzlarımız mağdurun danışmanlık, refakat ve
destek olarak arzu ettiklerine göre şekillenmektedir.

Siz ne yapabilirsiniz?
Zarar gören danışmanlığı bejm bağış hesabı
IBAN
DE60 5206 0410 0008 004820
Banka
Evangelische Bank
BIC
GENO DEF 1EK1
Şifre
Hilfsfonds
Bağışlar vergiden düşürülebilir. 100 € tutarına kadar ödeme dekontu bağış
makbuzu olarak geçerlidir. Daha yüksek bağış tutarlarında istek üzerine
memnuniyetle bağış belgesi göndermekteyiz Lütfen bu konuda şubemize
başvurunuz.

Bir saldırı gördüğünüzde görmezlikten gelmeyin,
aksine yardım organize edin.
Mağdurlara destek vermeyi teklif edin ve
danışmanlık arzlarımız hakkında bilgi verin.
Bir saldırıya şahit olduğunuzda veya bundan
haberdar olduğunuzda bizimle iletişime geçin.
Thüringen‘deki sağcı, ırkçı ve antisemitik şiddet mağdurları yardım fonuna bağışta bulunun.
Bu fondan mağdurlara hızlı ve kolay bir şekilde
maddi destek verilebiliyor.

Thüringen‘deki sağcı,
ırkçı ve antisemitik şiddet
mağdurları için mobil
danışmanlıktır. Gruplara
ilişkin insan düşmanlığı
motiflerine dayalı olarak
saldırıya uğrayan – yani
suç işleyenler tarafından
istenmeyen kişi grupları
olarak görülen insanlara
danışmanlık sağlıyor,
refakat ediyor ve destek
veriyoruz. Bunun dışında
arzımız aynı zamanda
mağdurların yakınlarına
ve şahitlere yöneliktir.

Sağcı, ırkçı ve antisemitik
şiddet mağdurları
için mobil danışmanlık
Juri-Gagarin-Ring 96/98
99084 Erfurt
Tél 03 61 – 21 86 51 33
Fax 03 61 – 21 86 30 13
Mail info@ezra.de
Web www.ezra.de
twitter.com/ezra_online
facebook.com/Opferberatung.ezra

ezra Orta Almanya‘daki Protestan Kilisesi Finansörlüğünün bir
projesidir.
ezra, »denk bunt« için Thüringen
Eyalet Programı ve »Demokratie
leben!« Federal Programı çerçevesinde desteklenmektedir.

Sağcı, ırkçı ve antisemitik
şiddet mağdurları
için mobil danışmanlık

