Genç kızlar ve kadınlar için olan online danışma merkezimize hoş geldiniz!

Yalnız başınıza bir danışmanlık merkezine gitme imkanınız yok mu?
Istek ve arzularınızı yazılı olarak ifade etmeyi mi talep ediyorsunuz?
O zaman burada doĝru yerdesiniz!

Bizimle şu şekilde irtibata geçebilirsiniz: Bize bir Email yazın ya da görüntülü konuşma sistemi
Skype ile video danışmanlık hizmeti için randevu ayarlayın.
Belirli bir zamana baĝlı olmadan, gizli ve ücretsiz!
Aşaĝıdaki konularla ilgili size bilgi ve danışmanlık hizmeti sunuyoruz:
















Sıkıntılı yaşam koşulları
Ilişki, birliktelik ve aile
Ayrılık ve boşanma
Fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddet tecrübesi ve cinsel istismar
Psikolojik baskı, takip edilme, taciz,…
Çocuklar: eĝitim, ayırma, velayet, görüşme hakkı ve nafaka
Tükenmişlik, aşırı zorlanma, korkular ve bunalım
Beslenme sorunları ve baĝımlılıklar
Kadınlara özgü yaşam dönemleri ve kadın kimliĝi
Cinsellik, hamilelik ve korunma
Iş, eĝitim ve vasıflandırma
Göç, oturum ve dil öĝrenimi
Yalnızlık hissi ve dışlanmışlık
Yoksulluk, borç ve maddi krizler
Ikamet, maddi destekler ve sosyal hizmetler

Gizlilik anlaşması:
Danışma gizli, güvenli ve ücretsizdir.
Online danışma hizmetimizde kişisel verileriniz ve bilgileriniz korunmaktadır. Iletişim alışılmış
bir Email adresi üzerinden gerçekleşmeyecektir. Websayfamızın anasayfasında bulunan
„Login“ üzerinden, sadece sizin giriş yapabileceĝiniz, kendinize ait bir hesap açıyorsunuz.

Size ne zaman bir cevap gelir?
Sorularınıza mümkün olduĝunca iki iş günü içerisinde cevap vermeye çalışacaĝız.
Danışmanlarınız kimlerdir?
Tüm danışmanlar kendi alanlarında çok iyi eĝitim almış, yıllarca kadınlara özel danışmanlık
yapmış ve bir kadın danışmanlık hizmetinde çalışan uzmanlardan oluşmaktadır.

Mükellefiyetimiz dışı:
Online danışmanlık hizmeti bir kriz yönetim kurumu deĝildir!
Acil durumlarda ve ya kriz anlarında aşaĝıdaki yerlere başvurunuz:
Şiddete karşı kadın yardım hattı: 0800 222 555
Kriz müdahale merkezi: 01 406 95 95
Telefonda psikoljik yardım: 142

Hukuki sorularda size şahsi danışmaya gelmenizi ve bir avukatla görüşmenizi tavsiye ederiz.

Bize bir soru yöneltmek ya da görüntülü görüşme için bir randevu
ayarlamak istiyorsanız, lütfen bu sayfayı kapatınız ve anasayfaya
geri dönünüz. Login – işareti monitörün saĝ üst köşesinde
bulunmaktadır.

