Verein „ Miß-Mut“ e.V. - Hội „Bất
bình“
Văn phòng tư vấn cho những nạn nhân của bạo lực tình
dục
Cơ quan can thiệp cho những nạn nhân của bạo lực gia
đình và bị đeo bám

Các nhân viên tư vấn có nghĩa vụ giữ im lặng
và không làm bất cứ một việc gì chống lại ý
muốn của bạn cũng như không làm bất cứ
một việc gì mà không có sự thỏa thuận với
bạn. Mọi tư vấn đều miễn phí và vô danh
theo yêu cầu.

Verein „ Miß-Mut“ e.V. - Hội „Bất bình“
Liên lạc
Verein „ Miß-Mut“ e.V. Stendal
Bruchstraße 1
39576 Hansestadt Stendal
Điện thoại/số fax: 03931-210221 và 700105
E-Mail: miss-mut.stendal@web.de
Internet: www.miss-mut.de

Giờ tiếp khách
Thứ Hai & thứ Ba 9.00-15.30 giờ
Thứ Tư 9.00-12.00 giờ
Thứ Năm 9.00-18.00 giờ
và theo thỏa thuận

Tài khoản quyên góp
Người nhận: Miß-Mut e.V.
IBAN: DE 56 810 505 55 30 1000 2385
BIC: NOLADE 21 SDL
Kreissparkasse Stendal
Chúng tôi cần bất cứ một sự hỗ trợ nào! Hoạt động từ
thiện được công nhận. Quyên góp được giảm thuế.
Được tài trợ bởi Bộ tư pháp và bình đẳng bang Sachsen-Anhalt,
huyện Stendal và thành phố Hansa Stendal

Văn phòng tư vấn cho những nạn nhân của bạo lực tình dục
Cơ quan can thiệp cho những nạn nhân của bạo lực gia đình và bị
đeo bám

Bị lạm dụng? Bị làm nhục? Bị đe dọa?
Bị truy đuổi? Bị đánh đập?
Chúng tôi giúp đỡ, hỗ trợ và dẫn dắt,
lắng nghe và tin bạn.
Tư vấn miễn phí,
tư vấn vô danh theo yêu cầu.

Văn phòng tư vấn cho những nạn nhân của bạo lực
tình dục

Cơ quan can thiệp cho những nạn nhân của bạo lực gia đình và bị
đeo bám
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Thế nào là bạo lực tình dục?
Khái niệm „bạo lực tình dục“ diễn tả bất cứ
một hành vi nào xâm phạm và/hoặc chà đạp
lên quyền tự quyết tình dục của một con người
(bất kể là trẻ em, thanh thiếu niên hoặc người
trưởng thành), ví dụ như: cưỡng ép để thực
hiện hành vi tình dục, lạm dụng tình dục trẻ em
và thanh thiếu niên hoặc (cố) hiếp dâm.

Những dịch vụ của chúng tôi
Dành cho những người bị xảy ra chuyện và
những người trợ giúp cho họ:
* Tư vấn miễn phí qua điện thoại và trực tiếp
cho trẻ em, thanh thiếu niên và người trưởng
thành
* Trợ giúp khi khủng hoảng và trong quá trình
quyết định
* Thông tin về bồi hoàn đăng tìm thông tin và
về thủ tục hình sự
* Dẫn dắt tới luật sư, công sở và công an
* Giới thiệu để được hỗ trợ thêm
Dành cho trẻ em, thanh thiếu niên và cha mẹ
* Biện pháp phòng chống phù hợp với lứa tuổi
trong vườn trẻ và trường học về các chủ đề như
„Hãy nói Không“, „Thân thể của tôi chỉ thuộc
về tôi“ hoặc „ Hãy tìm trợ giúp“
* Các hoạt động sự kiện thông tin và thuyết
trình
Dành cho những người trợ giúp hạt nhân và
những người quan tâm:
* Tư vấn chuyên sâu và đào tạo tiếp tục
* Hội thảo và hoạt động sự kiện thông tin
Dành cho công luận:
* Tổ chức và xây dựng biểu diễn sân khấu và
các triển lãm
* Tham gia vào các hoạt động sự kiện
* Thông báo báo chí, viết bài, phỏng vấn

Thế nào là bạo lực gia đình?
Bạo lực gia đình là bạo lực giữa những người trưởng
thành đã hoặc đang có những mối quan hệ xã hội gần
gũi với nhau. Những hình thức của loại bạo lực này rất
đa dạng; trung tâm của nó thường là quyền lực và sự
kiểm soát.

Thế nào là đeo bám?
Đeo bám là việc theo đuổi cố tình và lặp đi lặp lại và
gây phiền nhiễu cho một người khác. Hình thức của việc
đeo bám này có thể rất đa dạng, ví dụ bao gồm việc tiếp
cận không mong muốn qua điện thoại di động và/hoặc là
qua mạng, lăng nhục và đe dọa hoặc gây thương tích cơ
thể.

Những dịch vụ của chúng tôi
Dành cho những người bị xảy ra chuyện và những
người trợ giúp cho họ:
* Tư vấn miễn phí qua điện thoại và trực tiếp, kể cả tại
nhà bạn
* Hỗ trợ khi lên kế hoạch về an toàn
* Thông tin về các khả năng pháp lý và trợ giúp khai
điền các đơn từ
* Dẫn dắt tới luật sư, công sở và công an
* Giới thiệu để được hỗ trợ thêm
Dành cho những người trợ giúp hạt nhân và những
người quan tâm:
* Tư vấn chuyên sâu và đào tạo tiếp tục
* Hội thảo và hoạt động sự kiện thông tin
Dành cho công luận:
* Tổ chức và xây dựng biểu diễn sân khấu và các triển
lãm
* Tham gia vào các hoạt động sự kiện
* Thông báo báo chí, viết bài, phỏng vấn

