Derneğin amacı, cinsel istismardan etkilenen çocuk
ve ergenleri desteklemek ve onların ebeveynlerine
ve yakınlarına danıs¸manlık sunmaktır.

Bize ulas¸ın

Dernek, „Cinsel istismar“ konusunu kamuoyunda
gündemde tutmayı ve çocuklarla gençlerin cinsel
saldırılara kars¸ı daha iyi korunmasını sağlamayı
kendisine görev edinmiğtir.

0 21 61/20 88 86

Zayıf olan kis¸ilere kars¸ı s¸iddet kullanma isteğinin
arttığı bir toplumda, cinsel s¸iddeti açık bir s¸ekilde
kınamak ve bunun kars¸ısında durmak bir o kadar
önemlidir.

Telefon numarası

Pazartesi, Salı, Pers¸embe
09.00 – 11.00 saatleri arasında
Pazartesi ve Çars¸amba
14.30 – 16.30 saatleri arasında
Belirtilen saatlerin dıs¸ında bizi aramanız halinde
telesekreterimize bir mesaj bırakırsanız size geri
dönüs¸ yaparız.

Derneği temsil eden yönetim kurulu üyeleri :
Michael Heinemann
Iljana Heine-Schmitt
Dr. Jörg Hornivius
Frank Mühlen
Jochen Schell

Bunun dıs¸ında bizimle e-posta aracılığıyla da
irtibata geçebilirsiniz.
Kis¸isel görüs¸meler için bizimle irtibata geçerek
randevu alabilirsiniz.
Danıs¸manlık görüs¸melerinin içeriği gizli tutulur.

Üyelikle ilgili önerileriniz veya sorularınız varsa
ya da eles¸tiride bulunmak istiyorsanız bizi arayın
ve düs¸üncelerinizi bizimle paylas¸ın.
Çalıs¸malarımızı desteklemek amacıyla bağıs¸ta
bulunmak istiyorsanız, bu bağıs¸larınızı kabul
etmekten mutluluk duyarız. Onaylı kar amacı
gütmeyen bir dernek olduğumuz için size vergiden
düs¸ebileceğiniz bir bağıs¸ makbuzu kesebiliriz.
Zornröschen banka hesabı,
Stadtsparkasse Möncheng ladbach :
IBAN: DE32 3105 0000 0000 0732 54

İsterseniz anonim kalabilirsiniz.

Verein gegen sexuellen
Missbrauch an Mädchen
und Jungen e.V.

Eickener Straße 197
41063 Mönchengladbach
Telefon 0 21 61/20 88 86
Faks 0 21 61/17 77 21
info@zornroeschen.de
www.zornroeschen.de

Ci n se l is t is m a r ne d i r ?
Çocuklara yönelik cinsel s¸ iddet, bir yetis¸kinin
veya ergenin bir çocukla birlikte, çocuk üzerinde
veya çocuğun önünde cinselliğe yönelik kendi
yakınlık, güç ve kontrol ihtiyaçlarını kars¸ılamaya
hizmet eden her türlü cinsel eylemdir. Burada fail,
bağımlı ve/veya fiziksel olarak daha zayıf olan
çocuğa kars¸ı kendi çıkarlarını zorla kabul ettirmek için sahip olduğu güç ve otorite pozisyonunu
kullanır.

(Dirk Bange, 1989)

Ci n se l is t is m a r ey l e ml e r i ne
y ön e l ik ö r n e k ler :
–C
 insel açıdan kendini heyecanlandırmak için bir
çocuğa dokunmak

Cinsel istismarın son bulması için
kız ve erkeklerin verdikleri sinyalleri
anlayan, onlara inanan ve onları
koruyan yetis¸kinlere ihtiyacı vardır.
Bennet Bialojahn
Pedagog, Fachberater für Psychotraumatologie (DIPT)
(Psikotravmatoloji Uzman Danıs¸ manı)
Practitioner Energetische Psychologie (EI-EP)
(Enerji Psikolojisi Pratisyeni)
Sandra Gottschalk
Sosyal Bilimci, Systemische Familien-Sozialtherapeutin (DFS)
Traumapädagogik und traumazentrierte Fachberatung
(DeGPT/BAG-TP), (Sistematik Aile Sosyal Terapisti-Travma
Pedagojisi ve Travma Odaklı Uzman Danıs¸ manlık), Psychosoziale Prozessbegleitung (Psikososyal Süreç Desteği)

Üyelik Beyanı
❐ İs¸ bu belgeyle Zornröschen e.V. derneğine
katılıyorum ve derneği en az yıllık €40 üyelik
ücreti ile destekleyeceğim.
❐ İmzanızla kis¸isel bilgilerinizin kaydedilmesini ve
is¸lenmesini onaylarsınız (sadece üye yönetimi
amacıyla kullanılır). DSGVO (Genel Veri Koruma Yönetmeliği) Madde 6 Paragraf 1 uyarınca
toplanan kis¸isel bilgilerinizin is¸lenmesine
istediğiniz zaman itiraz edebilirsiniz.
Soyadı
Ad
Doğum tarihi

–C
 insel açıdan kendini heyecanlandırmak için bir
çocuğun dokunmasını sağlamak

Sigrid Mattausch
Sosyal Bilimci, İlkokul Öğretmeni
Practitioner Energetische Psychologie (EI-EP)
(Enerji Psikolojisi Pratisyeni)

–B
 ir çocuğun önünde kendini cinsel olarak tatmin
etmek

Julide Yalçın
Sosyal Hizmet Uzmanı (Sozialarbeiterin, B.A.)

Telefon

–H
 er türlü tecavüz (vajinal, oral, anal veya parmak
ya da nesnelerle)

Bize kimler bas¸ vurabilir?

Tarih, İmza

Sokak
Posta Kodu, Şehir
E-posta adresi

–B
 ir çocuğu porno çekmek için kullanmak veya
ona porno gösterme
Çocukları istismar eden çoğunlukla erkeklerdir ve
bazen kadınlar da cinsel saldırılarda bulunmaktadır.
İstismarda bulunan kis¸iler çoğunlukla çocuğun
tanıdığı, güvendiği ve sevdiği kis¸ilerdir (baba, anne,
aile dostu, papaz, koms¸u, dede, teyze, eğitmen/antrenör, çocuk bakıcısı vb.). Birçok insan cinsel istismarın
tesadüfen olduğunu düs¸ünür. Ancak failler, çocuklara
yaklas¸abilecekleri ve onlarla yalnız kalabilecekleri
durumları planlayıp organize ederler. Yabancı kis¸iler
tarafından cinsel istismar daha nadirdir. Genellikle
çocuklar korktukları, utandıkları ve kendilerini suçlu
hissettikleri için yas¸adıkları hakkında konus¸mazlar.

– Cinsel istismara uğramıs¸ olan veya hala uğrayan
çocuklar ve gençler
– Çocuklarla yas¸ ayan ve çalıs¸ an herkes
– Bu konuyla ilgilenen ve bu konu hakkında bilgi
almak isteyen kis¸ iler

Sunduğumuz hizmetler:

– Cinsel istismar s¸ üphesi varsa veya cinsel istismarın
olduğu biliniyorsa, tes¸ his koyma
– Travma is¸ lemeye yönelik kısa süreli destek
– Gençler için bilgilendirme ve danıs¸ manlık görüs¸ meleri
– Çocuk ve gençlerin yakınları için bilgilendirme
ve danıs¸ manlık görüs¸ meleri
– Cezai yargılama süreçlerinde psikososyal süreç desteği
– Çes¸ itli önleme konularına yönelik bilgilendirme
etkinlikleri ve eğitimler
– ABPFIFF – Spor kulüplerinde 12-15 yas¸ ları için tiyatro
projesi

Otomatik Ödeme Talimatı
❐ İs¸ bu belgeyle € _______ tutarındaki üyelik
ücretinin as¸ağıdaki hesaptan çekilmesini kabul
ediyorum.
Hesap sahibi
Banka adı
IBAN
Tarih, İmza

