Berlin’de Nefret Şiddetine Maruz Kalan Kişilere
Acil Finansal Yardım Başvuru Formu
1.

İletişim Bilgileri*

İsim Soyisim
Adres (Cadde, Posta Kodu)
Telefon numarası
Email adresi
Hitap**
* Veri korunması ve bilgilerin kullanımına dair 3. sayfada 9. maddede detaylı bilgi bulabilirsiniz.
** isteğe bağlı olarak doldurulur

2. Hesap bilgileri
Konto Sahibi
IBAN
BIC
3. Lütfen olayı ya da tehdidi kısaca tarif edin. Bunu yaparken şu sorulara odaklanın: Ne
oldu? Ne zaman ve nerede oldu?
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4. Failler (olayı işleyenler) ve motifleri üzerine ne tür bilgiler bulunuyor? Faillerin önyargı
motifleri üzerinden (ırkçı, antisemit, LSBTI* düşmanlığı ya da evsizlere karşı
düşmanlık vs.) veya demokrasi ve insan hakları temel ilkelerine karşı (olay esnasında
söylenen sözler, semboller, kıyafetler vs.) hareket ettiklerine dair ipucu bulunuyor mu?

5. Olay / Tehdit sonucu ne tür kayıplar veya kısıtlamarla karşılaştınız? (Mal kaybı,

psikolojik hasar, tehdit vs.)

6. Hangi durumlar için finansal desteğe gereksinim duyuyorsunuz ?
☐Maddi hasarların giderilmesi
☐ Psikolojik danışmanlık
☐Tıbbi tedavi
☐Küçük çaplı güvenlik önlemlerinin gerçekleştirilmesi
☐Hukuk danışmanlığı
☐Süpervizyon
☐Diğer
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Lütfen aşağıdaki çizelgeyi giderleri listelemek için kullanın:
Uygulama

7.

Tutar

Başvurulan toplam tutar
_______________________

8. Konuyla ilgili herhangi bir danışmanlık hizmeti aldınız mı? (Bkz. SSS 13. Madde)
☐ Evet

☐ Hayır
Evet ise nerede (Danışmanlık hizmeti yeri):

Bilgi: Eğer henüz hiçbir danışmanlık hizmeti almadıysanız, bizim danışmanlık servisimizden
randevu alabilirsiniz. Danışmanlık hizmeti almak istemiyorsanız alternatif olarak, başvuru
formunuza olayla ilgili medyada çıkmış haberleri, fotoğrafları veya hasar ile ilgili bilirkişi
raporu, tehdit raporları, şikayet belgesi kopyası, mahkeme/savcılık belgeleri vs ekleyebilirsiniz.

9.

Kabul Beyanı:

Başvurumun işleme alınması için kişiye ait bilgilerin kaydedilmesini ve işlenmesini kabul
ediyorum. Bilgi işlemi
12 ff. DS-GVO
(https://www.amadeu-antoniostiftung.de/datenschutz/pflichtinformationen/) ve bilgi koruma açıklamasını dikkate alıyorum.
Başvurunun işleme alınması için bu maddenin onaylanması zorunludur.
☐ Evet

☐ Hayır
Başvuruda bulunulan meblağnın onay alması halinde, bunun sadece başvuruda belirtilen amaç
için kullanılacağını temin ediyorum. Faturanın aslını (orijinalini) ve makbuzu, ispat belgeleri
olarak ileteceğimi beyan ediyorum.
☐ Evet

☐ Hayır
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Ben, başvuru sahibi, devlet yardımı alma durumunda, acil yardım fonu desteğini ilgili
birimlere gecikmeden bildirmek zorunda olduğumu kabul ediyorum.
☐ Evet

☐ Hayır
10. * Aşağıda kendinize dair bilgi verme imkanınız bulunuyor, bu sayede sizi kendinizi
tanımladığınız şekilde dikkate almayı istiyoruz. Bu bilgileri istatistik amaçlı, acil
yardım fonu hizmetimizi geliştirmek için topluyoruz. Bu bölüm kişinin isteğine göre
dordurulur, zorunlu değildir.
Yaş
Cinsiyet kimliği
Cinsel kimlik
Din
Topluluk bağlantısı
Hangi ayrımcılık türlerine maruz kaldınız?
Vaka ile ilgili şikayette bulundunuz mu?
☐ Evet ☐ Hayır
Başka Beyanlar:

11. İmza
___________________________________
Yer, Tarih, Başvuruyu yapan
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