Şiddetten

Evinizde şiddete maruz
kalıyormusunuz? Kadın Sığınma
Evinde çocuğunuz ile birlikte
size koruma sağlanır.
Kadın Sığınma Evleri Nedir?
Kadın evi hiçbir adres defterinde adı
geçmeyen, çok güvenli koruma sağlayan
bir sığınaktır. Bedensel, cinsel veya
ruhsal şiddete maruz kalan tüm kadınlara bu
evlerde çocukları varsa onlar ile
beraber olarak koruma ve barınma desteği
verilir. Bu hizmet, yardım talebinde
bulunan kadınların hangi ülke vatandaşı
olduğuna, maddi durumunun kendi
kendine bakabilecek derecede yeterli
olmasına, oturma izninin bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın verilir. Acil
durumlar için kadın sığınma evlerinin
kapısı gece dahi açıktır.
Kadın Sığınma Evindeki Yaşam Nasıldır?
Bu evler ne kadar birbirinden farklı
olsa da bir noktada hepsi aynıdır: Bu evlerde
barınan kadınlar, yeni güç kazanmak
için, çocukları ile beraber güvenli ve korumalı
bir mekandadırlar. Fakat aynı zamanda
yinede benzer durumlar yaşamış olan kadın
ve çocuklardan oluşan bir toplumun
parçasıdırlar. Yalnız başına kalınabilecek
odaların yanı sıra ortak kullanabilecekleri odalarda mevcuttur (mutfak, oturma
odası, çocuklar için oyun odaları vs.
gibi). Her kadın kendi ihtiyaçlarından kendisi
sorumludur ve çocuğunada kendisi
bakar. Birçok kadın evinde aynı zamanda
çocuk bakım hizmeti de verilir.
Mağdurlara Hangi Yardım Sağlanır?
Her kadın sığınma evinde, mağdurlara
yaşadıkları şiddeti unutmaya ve yeni yaşam
perspektifleri geliştirmeye yönelik ücretsiz

24

korunma

danışmanlık hizmeti verilir. Kadın
sığınma evinde barınma ve korunma yardımı
alan kadınlara ve çocuklarına geçimlerini
sürdürme, nafaka ve bakım hakları,
ayrılık ve boşanma ve beraberinde gelen
diğer terapi hizmetleri hakkında bilgi
erilir ve yardım edilir. Ayrıca kadın sığınma
evlerindeki çocuklara yönelik özel hizmetler
de sunulur.
Kadınlar Çocukları İle Birlikte Bir Kadın
Sığınma Evinde Ne Kadar Kalabilir?
Temel olarak gerektiği süre kadar kalabilirler.
Kadın sığınma evinde kalan kadınlar
burada daima gönüllü olarak kalırlar. Kalınacak
süreye daima her kadın kendisi karar verir.
Mağdur Olan Kadınlar Kadın Sığınma
Evine Gelirken Yanlarında Neleri
Getirmelidirler?
Giysi, çocukların okul eşyaları ve oyuncakları
ile birlikte bütün kişisel evraklarını da
yanlarında getirmeleri çok önemlidir. Kadın
sığınma evine gelen kadınlar mümkünse
eğer kendilerinin ve çocuklarının kimlik
ve pasaportlarını, oturma ve çalışma izni belgelerini, evlilik cüzdanı ve doğum kağıtlarını,
sağlık sigorta kartılarını, gerekli olan
ilaçlar ve çocuklarının aşı karnelerini de getirimeleri gereklidir.
… ve Kadın Sığınma Evine Gelmek
Mümkün Olmuyorsa?
Şiddet tehlikesi altında olan ve şiddete
maruz kalan mağdur kadınlar kadın sığınma
evi hizmetinden yararlanmak istemedikleri taktirde bile yinede kendilerine anonim
ve ücretsiz olarak telefonda veya kişisel
görüşmelerde danışmanlık hizmeti verilir.
Biz daima sizin yanınızdayız. Bizi her
zaman telefon ile arayabilirsiniz.
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