Ev içi siddet

Oberhausen’da koruma

Bilgiler
Adresler
Telefon numaraları

Ev içi siddet nedir?
Ev içi şiddet mahremiyet değildir!
Her insanın şiddetsiz bir hayata hakkı vardır. Utancınızdan sessiz kalmayın, bedensel ve
ruhsal şiddete uzun yıllar katlanmayın. Bir düşünün: Ev içi şiddet sadece sizin başınıza
gelmiyor. Yardım eden insanlar ve kuruluşlar var.
Bu broşürde ev içi şiddet durumunda emniyet aracılığıyla nasıl koruma bulacağınızı,
nereden destek ve danışmanlık alacağınızı ve hangi haklara sahip olduğunuzu
öğreniyorsunuz.

Yetişkinler arasındaki birlikteliklerdeki her türlü şiddet ev içi şiddettir. Bu nikâhlı
veya nikâhsız yaşam birlikteliği içinde veya bir başka sürekli ilişkide vuku bulabilir,
(örneğin aynı cinsiyete sahip) partnerler | ebeveynler, çocuklar, yaşlılar | üvey
çocuklar | akrabalar | birlikte ikamet eden kişiler arasında.
Ev içi şiddet ağırlıklı olarak özel ortamda, yani “evde” vuku bulmaktadır. Olay
yerleri genellikle kızın veya erkeğin evi | ev koridoru | işyeri veya oraya gidiş yolu |
sokaktır.
Ev içi şiddet gelirden, eğitim durumundan, kültürden veya toplumsal statüden
bağımsız olarak bütün toplumsal tabakalarda görülmektedir.

Bu sembolle işaretlenmiş kuruluşların bağlantı verileri sizin için 14 ve 15. sayfalarda
özetlenmiştir.

Emniyet araştırmalarına göre “aile kavgalarında” failler yüzde 91 oranında
erkeklerdir. Almanya da yaklaşık her dört kadından biri bir kez veya birçok kez
partnerinin bedensel ve/veya cinsel saldırısına uğramıştır.

Siddet sekilleri
Bedensel şiddet
Dövme | Tekmeleme | Boğazını sıkma | Aletlerle | Silahlarla kötü davranma
Cinsel şiddet
Cinselliğe zorlama | Tecavüz | Cinsel uygulamalara zorlama | Fuhuşa zorlama
Zorlama ve tehdit
Cinayet tehditleri | Şikayet etme tehdidi | İntihar tehdidi
Korkutma
Bakışlarla, hareketlerle korkutma | İmalar | Eşyaların kırılması | Silahların
gösterilmesi
Yayımlayan:

Teşvik
edenvom:
kurum:
gefördert

Psişik şiddet
Hakaret etme | Deli ilan etme | Kendine güveni yok etme

İzolasyon
Kontrol | İlişkileri sınırlama | Kıskançlık
Ekonomik şiddet
Çalışmayı yasaklama ya da çalışmaya zorlama | Parasını alma ya da dağıtma |
Borçlanmaya zorlama

· size müdahaleyle ilgili bir belge teslim eder.
· mağdur bir bayan ise (onun da kabul etmesiyle), kadınlar danışma merkeziyle
·
·

irtibatını sağlar. Burası bir sonraki iş gününde mağdurla bağlantıya geçer.
kadın mağdurlara (eğer bu kadın evde kalmak istemez ise), Kadın sığınma 		
evinde barınması için yardımcı olur.
eğer bu ilişkide çocuklar veya gençler var ise Gençlik Dairesini haberdar eder.

Çocukların kullanılması
Otoritenin yok edilmesi | Çocukların ağzının aranması | Çocukları elinden alma
tehdidi | Ziyaret hakkının başkaca şiddetler için kullanılması

Geri dönme yasagı süresince ne oluyor?

Bahane / Takip
Pusuda bekleme | Gözleme | Takip ve araştırma | Telefon terörü boyutuna varan
rahatsız edici telefon aramaları (SMS veya E-Mail de dahil) | Mektup ve hediye
gönderilmesi

> Fail bu süre boyunca geri dönemez.
> Mağdur, faili eve almama hakkına sahiptir.
İstisna: Polis eşliğinde acilen ihtiyaç duyulan eşyalar evden alınabilir.
> Polis geri dönme yasağını kontrol eder!

Hemen yardıma ihtiyacınız
varsa ne yapabilirsiniz?

Danışma almak ve kişisel durumunuz hakkında aydınlanmak için bu zamandan
yararlanın. Bu konuda size örneğin Kadın Danışma Merkezi veya bay ya da bayan
bir avukat yardımcı olacaktır.

2002 yılından beri, şiddetten koruma yasasının çıkarılmasından ve bununla
birlikte emniyet yasasında devreye sokulan değişikliklerden sonra emniyet,
mağdura yardım sağlamak için daha fazla imkâna (meskenden uzaklaştırma)
ve ayrıca daha fazla yükümlülüğe (ihbarda bulunma yükümlülüğü) sahiptir.

Perspektifler geliştirin!
Şayet 10 günlük evden çıkarma yetmeyecek olursa, bu durumda siz veya yasal
temsilciniz Oberhausen Adli Bölge Mahkemesi Hukuki Başvuru Merkezinden
sürenin uzatılmasını talep edebilirsiniz. Bunun için polisin olay yerinde size teslim
ettiği müdahale belgesine ve kimlik belgesine ihtiyacınız vardır.

> Emniyeti 110 acil arama üzerinden arayınız.
> Polis intikal edene kadar kendinizi emniyete alınız veya yüksek sesle
yardım çağrısında bulununuz.

Bir başka destekçiniz, emniyette erkek ve kadın bütün şiddet mağdurları için
komiserliğin mağdur koruma görevlisi hafta için saat 7.30 ile 16.00 arasında
hizmetinizdedir.

Polis olay yerinde ne yapar?
Polis
şiddetle ilgili mümkün olduğunca somut verilere ihtiyaç vardır.
olayı zapta geçirir ve delilleri emniyete alır (örneğin kötüye kullanmayla ilgili).
lüzumu halinde evde birlikte yaşadığınız faile karşı evden uzaklaşma ve 10 gün
boyunca geri dönme yasağı getirir, evin anahtarlarını elinden alır ve bir suç 		
ihbarı hazırlar.

·
·
·

Kriminalprävention / Opferschutz
(Suçu önleme / Mağdurları koruma)
Havensteinstraße 27 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 64 515 | Faks (0208) 82 64 529
www.polizei-nrw.de

Kadın Danısma Merkezinden hangi
yardımları alabilirsiniz?

Kadın Sıgınma Evinden
hangi yardımları alabilirsiniz?

Çalışanları, bedensel ve/veya ruhsal şiddet yaşamış olan kadınlarla çalışma
konusunda uzmanlaşmışlardır. Görüşmeler ücretsiz ve güvenilirdir.

Şiddet failinin evden çıkarılmasına rağmen kendinizi evde emniyette
hissetmiyorsanız ya da polis size sizin durumunuzda bir yol gösterme imkânı
bulamadıysa, o zaman evi terk etme konusunu düşünmelisiniz. Kadın Sığınma Evi
bu kriz durumunda size güvenilir bir barınma ve destek sunuyor.

Şu konularda enformasyon alıyorsunuz
muhatabınızın yol göstermesinden sonra atabileceğiniz adımları.
şiddetten koruma yasasına göre diğer koruma tedbirleri için mahkeme 		
başvurusu.
sizi ve lüzumu halinde çocuklarınızı destekleyebilecek başkaca kuruluşlar.

·
·
·

Telefonla ve şahsen görüşmeler
Kadın danışmanlar sizin istek ve ihtiyaçlarınızı mümkün olduğunca kapsamlı bir
şekilde öğrenebilmek için zamanı geniş tutuyorlar. Kendiniz için hangi kararı
verirseniz veriniz, kendinizi yeterince güçlü ve sağlam hissedene kadar tek başına
danışma alma olanağından yararlanma imkânına sahipsiniz.
Teklifler
Tek kişilik teklifler
Gruplar için teklifler

·
·

Terapide, yaşadığınız şiddetleri psikoterapik ve/veya travma-terapi şeklinde
işleme imkanına sahipsiniz. Danışma bağımsız, ücretsiz ve gönüllüdür.
Telefonla görüşme saatleri
Pazartesi – Perşembe
8.30 – 16.30 arası
Cuma
8.30 – 15.00 arası
Frauenberatungsstelle Oberhausen
Schwartzstraße 54 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 20 97 07 | Faks (0208) 20 37 28
FBST@meocom-dsl.de
www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de

Kadın Sığınma Evi nedir?
Kadın Sığınma Evi her kökenden, her yaştan, her milletten kadınlar için korumalı
bir yerleşim sahasıdır. Yanınızda çocuklarınızı da getirebilirsiniz (erkek çocuklar
14 yaşına kadar). Her kadın alışıla geldiği gibi kendine ve çocuklarına kendisi
bakar. Çalışanlar, vermeniz gereken tüm kararlarda size danışmanlık yapar ve sizi
desteklerler.
Kadın Sığınma Evi nasıl ulaşırsınız?
Sizin korunmanız için Kadın Sığınma Evi adresi gizli tutulmaktadır. Buraya erkekler
giremez. Telefon günün yirmi dört saati açıktır, oradan size gelip alınacağınız bir
buluşma noktası bildirilir. Eğer bütün yerler doluysa, size komşu kadınlar evlerinin
telefon numaraları verilir. Kadın Sığınma Eviyle bağlantı kurmanızda ve bir yer
bulmanızda emniyet size yardımcı olabilir. Huzur içinde kendiniz ve çocuklarınız
için gerekli olan eşyaları toplamanızı, hiçbir tehlike söz konusu olmaksızın Kadın
Sığınma Evine veya seçtiğiniz başka bir yere ulaşmanızı da temin eder.
Kadın Sığınma Evine gelirken yanınızda neleri getirmelisiniz?
Kendinizin ve çocukların kimlikleri | pasaportları | sağlık sigortası kartları
Doğum ve evlilik belgesi
Hesap evrakları | Çek kartları | Para
Kira sözleşmesi | İş sözleşmesi | Çalışma veya Sosyal hizmetler Dairesinin
bildirimleri
Emeklilik sigortası | Bakım hakkı kararları
Gerekli ilaçlar | Hekim raporları | Kişisel temizlik ürünleri
Kıyafet | Çocukların okul eşyaları ve oyuncakları
Kişisel mektuplar veya kayıtlar

·
·
·
·
·
·
·
·

Frauenhaus Oberhausen
Telefon (0208) 80 45 12 | Faks (0208) 2 57 57
frauenhaus.ob@meocom-online.de
www.frauen-info-netz.de

Gençlik Dairesi ve sosyal konular
alanı sizin için ne yapabilir?

Maddi yardımları nereden alırsınız?

Gençlik Yardımı, sizi daha başka şiddet yaşanmasından korumak için bakım
ve ilgilenme hakkını gerçekleştirmek ve düzenlemek üzere aile mahkemesi
sürecinde size danışmanlık ve destek sunmaktadır, artı aşağıdaki yollarla da

Geçim nafakasını (beslenme, kıyafet, barınma masrafları, artı ısınma giderleri)
karşılamak üzere kendine ait bir geliri olmayanların veya yeterli gelire sahip
olmayanların kamudan yardım alma hakları vardır. Yardımın şekli kişisel duruma
bağlıdır.

· Eğitim sorularında danışmanlık ve başkaca danışma merkezlerine ve yardım 		

Yetkililer

·
·
·

olanaklarına aracılık
Bir acil durum halinde (örneğin, hastanede kalınması zorunluluğu gibi
durumlarda) çocuklarınıza bakılması ve onlarla ilgilenilmesi
Eğitim için isteğinize göre normal ve yatılı yardımlar (örneğin aile terapisi, 		
eğitim yardımı, sağlık pedagojisi gündüz grupları gibi)
Olası veya mevcut bulunan ruhsal sorunların oluşması durumunda uyum 		
yardımı

Bay veya bayan görüşme muhatabınızı sizin için yetkili olan
Regionalteam erzieherische Jugendhilfe
(Eğitici gençlik yardımı bölgesel ekibinde bulabilirsiniz)
Psikolojik yardımı
Psychologische Beratungsstelle
für Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene und Eltern der Stadt Oberhausen
(Oberhausen belediyesinin çocuklar, gençler, genç yetişkinler ve ebeveynler için
psikolojik danışma merkezinden alırsınız)
Başkaca psikolojik yardımı
Erziehungsberatung, Familien- und Schulambulanz des Caritasverbandes
(Caritas birliği eğitim danışmanlığı, aile ve okul ambulansı)
Evangelische Beratungsstelle
für Erziehungs- Partnerschafts- u. Lebensfragen
(Protestan danışma merkezinden
Eğitim, partnerlik ve yaşam soruları için)
Traumaambulanz
(Travma ambulansından alabilirsiniz)

15 yaş üzeri çalışabilirler için
ALG II (Hartz IV)
ARGE SODA Job-Center
15 yaşa kadar olan çocuklar için
Sozialgeld (Sosyal yardım)
ARGE SODA Job-Center
12 yaşa kadar olan çocuklar için
Unterhaltsvorschuss (UVG) (Nafaka avansı)
Jugendamt und soziale Angelegenheiten
(Gençlik dairesi ve sosyal sorunlar)
Unterhaltsvorschusskasse (Nafaka avansı sandığı)
Nafaka avansı her halükarda 12 yaş tamamlanana kadar ve en fazla 72 ay süreyle
verilir
Eğer artık nafaka avansı hakkı mevcut değilse, sosyal yardım
ARGE SODA Job-Center
Çalışamaz durumdaki ve 65 yaş üzerindeki insanlar için
Yaşlılıkta ve iş göremezlik durumunda temel sigorta
Regionalteams der Stadt Oberhausen
(Oberhausen belediyesi bölgesel ekipleri)
Mülteciler ve sığınma adayları için
Sığınma adaylarına yardım yasasının öngördüğü yardımlar
Flüchtlings- und Obdachlosenwesen | Rathaus Osterfeld
(Mülteciler ve evsizler sistemi)

Bütün yardımlar için geçerlidir
Ancak başvurunun yapıldığı günden itibaren sağlanırlar. Bu sebeple bir acil
durumun ortaya çıkması halinde sizin için yetkili olan merkezle derhal bağlantıya
geçmelisiniz. Gerçi başvuruda bulunulması bir şekle bağlı değildir, ama ihtiyaç
duyulan formların elden teslim alınması için başvuru şahsen yapılmalıdır.

Başvuruları mümkün olduğunca yakın zamanlı yapmalısınız, özellikle danışma
yardımı aldıktan sonra evden çıkarma talep edecekseniz bunu sadece 10 gün
içinde yapabilirsiniz. Hukuken görevli kişinin ya da avukatın sizin için gerekli
olan bütün başvurularda bulunabilmesi için olayları mümkün olduğunca tam ve
ayrıntılı olarak açıklayınız.

Kendiniz ve/veya çocuklarınız için partnerinize karşı nafaka hakkınızın olup
olmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir. Nafaka hakları sebebiyle bir avukata
müracaat etmelisiniz. Nafaka haklarının meblağı, özellikle partnerinizin gelirine
bağlıdır.

Mahkeme, sizin hangi davranış şekilleriyle karşı karşıya kaldığınıza bağlı olarak
çeşitli tedbirlere karar verebilir. Bununla birlikte ihlal halinde bir ceza hukuki takibi
mümkündür. Kısa zamanlı bir takip de (bahane) cezaya tabi. Bir ceza hukuki takibi
için emniyete bir ihbarda bulunulması gerekmektedir.

Siddetten koruma yasasına göre
hangi tedbirler mümkündür?
Şayet faille müşterek bir evde yaşıyorsanız
> geçici kararla, geçici olarak evden çıkarma en fazla 6 aylık bir süre için
Şayet fail sizi tehdit veya rahatsız ediyorsa
> sizinle bağlantıya geçmesi yasağı (örneğin şahsen, telefonla E-Mail, SMS 		
yoluyla)
Şayet fail sizi takip ediyorsa
> size belirli bir mesafeden fazla yaklaşma yasağı
> sizin (düzenli olarak) bulunduğunuz belirli yerlere (örneğin ev, işyeri,
anaokulu, okul, boş zaman tesisleri) uğrama yasağı
Mahkeme, her durumda idari para cezasıyla ya da idari hapis cezasıyla ihtarda
bulunabilir. Fail yine de tedbirleri ihlal ederse, talep üzerine idari para cezası
ya da idari hapis cezası verilebilir. Tedbir kararları için şiddetten koruma yasası
gereğince Adli Bölge Mahkemesi / Aile Mahkemesi yetkilidir.
Mahkeme sadece talep üzerine faaliyette bulunur. Siz şahsen talepte
bulunabilirsiniz ya da bir avukatın sizi temsil etmesine izin verebilirsiniz.
Başvuruyu kendiniz yapacaksanız, bunu şahsen Adli Bölge Mahkemesi hukuki
başvuru merkezinde veya yazılı olarak yapabilirsiniz. Başvuru için Nüfüs
cüzdanınıza ve polis tarafından size teslim edilmiş olan belgeye ve emniyetin
günce numarasına ihtiyacınız olacaktır.

Amtsgericht Oberhausen | Rechtsantragsstelle
(Oberhausen Adli Bölge Mahkemesi | hukuki başvuru merkezi)

Baskaca destek ve danısmanlıgı
nereden alabilirsiniz?
Bay ve bayan doktorlar
Sağlığınıza verilen zararları tedavi ettirmek için bay ve bayan doktorların
yardımlarından yararlanmalısınız. Bununla birlikte yaralanmalarınızın
belgelendirilmesine (rapor) dikkat edilmesi önemlidir.
Gleichstellungsstelle / Gleichstellungsbeauftragte
(Eşitlik sağlama merkezi /   Eşitlik sağlama görevlisi)
Oberhausen belediyesinin eşitlik sağlama merkezi çeşitli sorulara ve
sorunlara danışmanlık sunmaktadır, olmazsa sizi yakındaki uygun bir kuruluşa
yönlendirebilir.
pro familia   
Ev içi şiddet sonuçta cinsel şiddete de dönüşüyorsa, pro familia’ya yönelebilirsiniz,
hem siz hem de eğer

· bir kız veya erkek çocuğun cinsel şiddet yaşadığını tahmin ediyorsanız
· bir çocuğa/gence karşı cinsel istismar gerçekleştiğini biliyorsanız ve sizin 		
·
·

yardıma ve desteğe ihtiyacınız varsa
bir ceza ihbarı karar süreci bağlamında danışmanlık istiyorsanız
bir çocuğu, cinsel şiddete karşı nasıl koruyabileceğiniz konusunda bilgi
edinmek istiyorsanız

· hamile kaldığınızdan şüphe ediyorsanız ve “doğum kontrol hapına” ihtiyacınız
·
·
·

varsa (72 saate kadar)
hamile kaldıysanız ve bir çare için danışmanlığa ve / veya hamileliği bitirmek 		
için kriminolojik bir belgelendirmeye ihtiyacınız varsa
yaralanmaları belgelendirmek ve bunlardan kurtulmak için sakin bir ortamda
jinekolojik muayene yaptırmak istiyorsanız
bir hamileliğin bitirilmesinden sonra psikolojik danışmanlık ve bakım 		
istiyorsanız

Bay ve bayan avukatlar
Bay ve bayan avukatlar bütün hukuki sorunlarda, gerek şiddetten koruma yasası
gerekli tedbirlerde gerekse faile karşı ceza davasında da sizi bilgilendirebilirler
ve mahkeme karşısında temsil edebilirler, yani başvuruda bulunabilirler, randevu
alabilirler v.s.
Gelirinizin düşük olması veya hiç gelirinizin olmaması halinde avukatın mahkeme
dışı faaliyeti için danışmanlık yardımına ve bir de mahkeme süreci için dava
masrafı yardımına hakkınız vardır.
Bir danışmanlık yardım formunu ilk avukat ziyaretinizden önce Adli Bölge
Mahkemesinden (hukuki başvuru merkezi) talep edebilirsiniz. Dava masraf
yardımı başvurusunu lüzumu halinde bay veya bayan avukat sizin için yapar.
Amtsgericht Oberhausen | Rechtsantragsstelle
(Oberhausen Adli Bölge Mahkemesi | hukuki başvuru merkezi)
Regionale Arbeitsstelle Zuwanderung (RAA)
(Göç Bölgesel Çalışma Merkezi) (RAA)
Eğer bir AB-ülkesinden değilseniz ve hala bağımsız bir oturum izniniz yoksa ev içi
şiddet sebebiyle kocanızdan ayrılmanız sizin için sorun oluşturabilir.
Eğer evliliğiniz iki yıldır yasal olarak Almanya’da devam ediyorsa, size ait bağımsız
bir oturma izni verilebilir.
Şiddetten koruma yasası hangi ülkeden geldiğinizden bağımsız olarak her
halükarda Alman hukukunun uygulanmasını garantiye alır.
> oturum hakkınızın özel zorlukları sebebiyle mutlaka bir destek / bakım
tavsiye edilir.

> mutlaka bir tercüman talep edin veya anadilinizde danışmanlık olanağından
yararlanın. Eğer bu mümkün değilse, görüşmelere sizin için tercüme
yapabilecek güvendiğiniz bir kişiyi yanınızda getirin.
> ev içi şiddet durumunda emniyeti aramanız sizin için bir dezavantaj
oluşturmaz. Kendiniz ve lüzumu halinde çocuklarınızı koruyun, delillerin 		
emniyete alınmasına izin verin.
> Kadın Sığınma Evine bile sığınsanız sizin için bir dezavantaj oluşmaz.
> ağır durumlarda (ceza ihbarı, doktor raporu gibi delil malzemelerinin ibraz
edilmeleri gerekmektedir) ve düzenli bir iş ilişkisinin bulunması halinde
kendinize ait bir oturum iznini erkenden edinebilirsiniz.
Mağdurun zarar tazmini yasasına göre yardım
Eğer psişik / bedensel şiddetin kurbanı oldu iseniz sizin için duruma göre
mağdurun zarar tazmini yasası’nın (OEG) öngördüğü gerekli yardımlar
hizmettedir. Bunun için sizin tarafınızdan Rheinland Landschaftsverband’a
bir başvuruda bulunulması gerekmektedir.
Landschaftsverband Rheinland
(Rheinland Ziraatçılar Birliği)
Weisser Ring
(Beyaz halka)
“Weisser Ring” derneğinin bay ve bayan çalışanları cezai fiil mağdurlarına
gönüllü olarak bakıyorlar ve sizi belirtilen olanaklar hakkında ayrıntılı bir şekilde
bilgilendirebilirler. Ayrıca “Beyaz Halka” üzerinden bay veya bayan bir avukattan
alacağınız ilk danışmanlığı maddi olarak karşılayan bir çeşit danışmanlık çeki
alabilirsiniz. Duruma göre tüm süreç boyunca sizin için bay veya bayan bir avukat
görevlendirilebilir. “Beyaz Halka” üzerinden bununla ilgili daha ayrıntılı bilgi
edinebilirsiniz.
Bay ve bayan şahit avukatları
Belirli ağır suçlarda şahit olarak size, duruma göre ifade alınması süresi için
danışman olarak ödemesi mahkeme tarafından yapılan bay ve bayan bir avukat
verilebilir. Bununla ilgili başvuruyu siz kendiniz veya savcılık da yapabilir.

Adres listesi
Bereich Gleichstellung
für Frau und Mann
Ebertplatz 4 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 52 050
Faks (0208) 82 55 030
gleichstellungsstelle@oberhausen.de

Kommissariat
Kriminalprävention/Opferschutz
Havensteinstr. 27 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 64 515
Faks (0208) 82 64 529
www.polizei-nrw.de

15 yaş üstü ve 25 yaş
altı bütün çalışabilir gençler
Job-Center U25
Virchowstr. 83 | 46047 Oberhausen
Telefon (0208) 85 06 855
Faks (0208) 41 00 640

Landschaftsverband Rheinland
Kennedy-Ufer 2 | 50679 Köln
Telefon (0221) 80 90
Faks (0221) 80 92 200
post@lvr.de
www.lvr.de

Bütün rehabilitasyon
görenler ve ağır engelliler
Job-Center Reha
Mülheimer Str. 36 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 85 06 855
Faks (0208) 85 06 398

pro familia
Bismarckstr. 3 | 46047 Oberhausen
Telefon (0208) 86 77 71
Faks (0208) 97 02 999
oberhausen@profamilia.de
www.profamilia.de

Frauenberatungsstelle
Schwartzstr. 54 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 20 97 07
Faks (0208) 20 37 28
fbst@meocom-dsl.de
www.frauenhelfenfrauen-oberhausen.de

Posta kodu 46045 | 46047 | 46049
Job-Center Alt-Oberhausen
Mülheimer Str. 36 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 85 06 855
Faks (0208) 85 06 398

Frauenhaus
Telefon (0208) 80 45 12
Faks (0208) 25 757
frauenhaus.ob@meocom-online.de
www.frauen-info-netz.de

Posta kodu 46117 ve 49119
Job-Center Osterfeld
Waghalsstr. 26 | 46117 Oberhausen
Telefon (0208) 85 06 855
Faks (0208) 46 838 3 50

Psychologische Beratungsstelle für
Kinder, Jugendliche, junge Erwachsene
und Eltern der Stadt Oberhausen
Schwarzwaldstr. 25 | 46119 Oberhausen
Telefon (0208) 61 05 90
Faks (0208) 61 05 928
psych.beratung@oberhausen.de

Flüchtlings- und Obdachlosenwesen
Rathaus Osterfeld
Bottroper Str. 183 | 46117 Oberhausen
Telefon (0208) 82 58 174
Faks (0208) 82 58 233

Posta kodu 46145 | 46147 | 46149
Job-Center Sterkrade
Steinbrinkstr. 248 | 46145 Oberhausen
Telefon (0208) 85 06 855
Faks (0208) 635 799 280 398

Amtsgericht Oberhausen
Adli başvuru yeri | oda 6
Friedensplatz | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 85 86 313
Faks (0208) 85 86 218
Açılış saatleri:
Pz – Cu saat 8.00 - 12.00
Erziehungsberatung, Familienu. Schulambulanz des Caritasverbandes
Annastr. 65 | 46049 Oberhausen
Telefon (0208) 94 04 920
Evangelische Beratungsstelle
für Erziehungs- Partnerschaftsund Lebensfragen
Grenzstr. 73 | Giriş Stöckmannstr.
46045 Oberhausen
Telefon (0208) 85 00 87

Regionale Arbeitsstelle Zuwanderung
Mülheimer Str. 200 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 53 210
Faks (0208) 82 53 204
Eğitici gençlik yardımı bölgesel ekipleri
Regionalteam 3-2-30.71
(Oberhausen-Mitte/Styrum)
Danziger Str. 11 - 13 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 52 263

Regionalteam 3-2-30.72
(Oberhausen-Ost)
Alte Heid 13 | 46047 Oberhausen
Telefon (0208) 82 53 970
Regionalteam 3-2-30.73
(Oberhausen-Alstaden/Lirich)
Danziger Str. 11-13 | 46045 Oberhausen
Telefon (0208) 82 52 106
Regionalteam 3-2-30.74
(Oberhausen-Sterkrade)
Steinbrinkstr. 188 | 46145 Oberhausen
Telefon (0208) 82 56 125
Regionalteam 3-2-30.76
(Oberhausen-Osterfeld)
Bottroper Str. 183 | 46117 Oberhausen
Telefon (0208) 82 58 127
Traumaambulanz
Ren klinikleri Essen
Essen Duisburg Üniversitesi
klinikleri/enstitüleri
Virchowstr. 174 | 45147 Essen
Telefon (0201) 7227-521
psychosomatik@uni-essen.de
www.uni-essen.de/psychosomatik
Unterhaltsvorschusskasse
Concordiastr. 30 | 46049 Oberhausen
Telefon (0208) 82 59 462
Weisser Ring e. V.
Oberhausen dış merkezi
Telefon (0208) 60 44 95
b.biesing@web.de
www.weisser-ring.de
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