
www.maenner.at

BIZE ULASMAK IÇIN! HAKKIMIZDA BIZE NASIL
ULASABILIRSIN? SIDDETE MI MARUZ KALDIN?

ÜCRETSIZ CEZA 
DAVASI DESTEGI ILE

HAKLARINA SAHIP ÇIK!

Männerberatung – Prozessbegleitung
Viyana, Aşağı Avusturya (Niederösterreich) 
ve Burgenland için
Senefeldergasse 2/25 | 1100 Wien

Ulaşım:
• U1 metro hattı Keplerplatz istasyonundan 

yürüyerek yaklaşık 2 dakika
• 6 tramvay hattı Quellenplatz durağından 

yürüyerek yaklaşık 6 dakika
• 14A otobüs hattı Keplerplatz durağından 

yürüyerek yaklaşık 1 dakika
• O tramvay hattı Laxenburger Str./Gudrunstr. 

Durağından yürüyerek yaklaşık 2 dakika

Şube:
Ausstellungsstraße 6 | 2020 Hollabrunn
Ulaşım:
Hollabrunn tren garından yürüyerek 
yaklaşık 11 dakika

Ekibimiz 
• sosyal hizmet uzmanlarından
• psikologlardan
• psikoterapistlerden
• avukatlardan
oluşmaktadır.
Şiddete maruz kalanlara yönelik daha 
fazla bilgiye şu internet adreslerinden 
ulaşılabilir: 
www.maenner.at 
www.pb-fachstelle.at

Männerberatung – Prozessbegleitung
Senefeldergasse 2/25 | 1100 Viyana

• İlk bilgileri telefonda alabilirsin.

• İstediğin takdirde yüz yüze görüşmek 
 için randevu veriyoruz.

• Ceza davası desteği kapsamında konuşulanları  
 tümüyle gizli tutmakla yükümlüyüz.

• İlk bilgileri telefonda alabilirsin.



AILE BIREYLERI IÇIN BILGILEN-
DIRME, DANISMANLIK VE DESTEK  

CEZA DAVASI DESTEGI 
ÜCRETSIZDIR! 

CEZA DAVASI DESTEGI NEDIR?
 

YALNIZ DEGILSIN!

Farklı biçimlerde şiddete maruz kalmış olan 
birçok insan var

Karmaşık duygular, akla takılan birçok soru ve 
tereddütler bu durumun anlaşılabilir sonuçlarıdır.

SENINLE BERABER HAKLARININ
KORUNMASINA ÖZEN GÖSTERIYORUZ!
Hukukî ve Psikososyal Ceza Davası Desteği sana 
bu zor durumunda destek olacaktır.

Ceza Davası Desteği (Prozessbegleitung) 
ücretsizdir ve bu süreçte:

• Yasal şikâyette bulunma ve ceza davası süreci   
 ile ilgili bütün bilgileri bizden alabilirsin.

• Yasal şikâyette bulunmadan önce bizim   
 danışmanlığımızdan yararlanabilirsin.

• SEN ve AİLEN ücretsiz olarak bir avukattan   
 yararlanabilirsiniz.

• Psikososyal destek sunacak bir kişi SANA ve   
 AİLENE bütün süreç boyunca ücretsiz olarak   
 eşlik eder.

• Poliste ifade verirken SANA eşlik edebiliriz.

• Tanık olarak ifade verirken ve duruşma  
 sırasında SANA eşlik edebiliriz.

• Dava sonuçlanana kadar desteğimizden  
 yararlanabilirsin.

Ceza Davası Desteği (Prozessbegleitung) 
cinsel, fi ziksel ya da psikolojik şiddete 
maruz kalmış olan erkek çocuk ve genç 
erkeklerle ailelerine bilgilendirme, 
danışmanlık ve destek hizmeti sunar.

Yasal bir şikâyet ve bunun sonucunda günde-
me gelen dava süreci birçok ruhsal sıkıntıyı 
da beraberinde getirebilir. Ceza davası desteği 
konuyla ilgili her adımda ve konuyla ilgili her 
sorunuzda önerilerde bulunmaya ve yardım 
etmeye hazırdır.


