Dil:

Ulaşım:

Her dile çeviri hizmeti sunmaya özen gösteriyoruz – işaret dili de dahil olmak üzere. Bunu
gerçekleştirmek için çevirmenlerle birlikte
çalışıyoruz.

Lütfen bize ulaşın email ya da telefon aracılığıyla.
Bu şekilde, danışmanlık hizmetimiz için sizinle bir
randevu ayarlayıp sonraki aşamalarda size destek
hizmeti sunuyor olacağız. Danışmanlık hizmetimiz
telefon aracılığıyla, emaille ya da danışmanlık
merkezimizde yüz yüze mümkün.

Erişilebilirlik:

Danışma bürosuna giriş, bedensel engelli kişilere zorluk çıkarmadan mümkün: Kolay erişilir
asansör ve kolay erişilir tuvalet bulunuyor. G
 örme
engelli ya da görme zorluğu çeken kişler için
gerekli önlemler maalesef binada bulunmuyor.

Telefon: 0151. 4204 3648
E-Mail:
berlin-gegen-hassgewalt@amadeu-antonio-stiftung.de

Telefonla pazartesiden perşembeye 11:00-16:00
arası bize ulaşabilirsiniz.

ACİL YARDIM FONU:
Başvuru formu:
http://berlin-gegen-hassgewalt.de

DAYANIŞMACI, BAĞIMSIZ, GÜVENİLİR

Hakkımızda:

Berlin’de hemen hemen her gün insanlara,
girişimlere ya da kurumlara nefret şiddeti
uygulanıyor. Amadeu Antonio Vakfı, finansal acil
yardım fonlarıyla bu şiddete maruz kalanlara
dayanışmacı bir destek sunuyor. Fon, Berlin
Şiddete Karşı eyalet komisyonu destek bütçesi ile
gerçekleştiriliyor.

Nefret Şiddeti demek:

tehditler, küfürler, hakaretler, yaralamalar,
mal tahribatları:
 ... insanlara nefret söylemi yönelten
pozisyonlar, engellilere yönelik ayrımcılık,
feminizm karşıtlığı, yahudi karşıtlığı, Roman
ya da Sintilere karşı düşmanlık, LGBTI
düşmanlığı, ırkçılık, evsizlere karşı
düşmanlık vs üzerinden ilerleyen.
 ... insanların demokratik ve insan
hakları ilkelerine bağlılığına karşı olan.

Yardım Alanımız:






Vaka


başına 1000€’ya varan finansal acil yardım
 aşvuru için danışmanlık hizmeti (telefon veya
B
email üzerinden ya da yüz yüze ve istek üzerine
anonim)
Bireyler kendileri için başvuruda bulunabilirler
Bireyler, çalışma alanları bağlamında taraflar,
dernekler, girişimler ya da kurumlar adına da
başvuruda bulunabilirler

Üstlendiğimiz Masraflara Örnekler:







Mal hasarı masrafları
Tibbi işlem masrafları
Psikolojik destek masrafları
Avukat masrafları
Güçlendirme ve kendini savunma kursu
Süpervizyon

Berlin’de yaşıyor ve ırkçı, yahudi karşıtı, LSBTI
düşmanı ya da başka bir insan düşmanlığı
tutumuna maruz mu kaldınız?
Demokrasi ve insan hakları ilkeleri ile ilgili
girişimleriniz dolayısıyla nefret düşmanlığı
hedefi mi oldunuz?
Saldırı ya da tehditler dolayısıyla ekstra giderler
mi ortaya çıktı?

Sizi desteklemek istiyoruz. Bizden finansal
destek almak için başvuruda bulunun çünkü
kimse bu giderlerle tek başına bırakılmamalı!






 efret şiddeti ve tehdit durumlarında finansal
N
destek
Başvuru için ücretsiz danışmanlık
Destekçi: Şiddete maruz kalan kişilerle
dayanışmacıyız!
Güvenilir: Bilgileri üçüncü kişilerle
paylaşmayız
Polis ve hukuk değerlendirmelerinden
bağımsız

