
 

SKFM
Mettmann e. V.

Sozialpsychiatrisches Zentrum
Beratung und Hilfe für Betroff ene und Angehörige

Kontakt- und Beratungsstelle
Tel. 0 21 04 . 14 19-125 | spz@skfm-mettmann.de

Ambulant Betreutes Wohnen
Tel. 0 21 04 . 14 19-125 | wohnen@skfm-mettmann.de

Tagesstätte / Tagesstruktur
Tel. 0 21 04 . 14 19-130 | tagesstaette@skfm-mettmann.de

Beschäftigungsförderung
Qualifi zierung I Zuverdienst 
Tel. 0 21 04 . 14 19-160 | beschaeftigung@skfm-mettmann.de

Anerkannter Betreuungsverein Mettmann-Wülfrath
Gesetzliche Betreuungen | Begleitung Ehrenamtlicher | 
Vormundschaften und Pfl egschaften für Minderjährige
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 I btg@skfm-mettmann.de

esperanza
Schwangerschaftsberatung | Väterberatung
Tel. 0 21 04 . 14 19-245 | esperanza@skfm-mettmann.de

Frühe Hilfen
Eltern-Café MeKi | Familienhebamme
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

Gewaltschutz
Fachberatungsstelle gegen sexualisierte Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-226 | sexualisiertegewalt@skfm-mettmann.de

Interventionsstelle gegen häusliche Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-221 | interventionsstelle@skfm-mettmann.de

Frauen- und Kinderschutzhaus
Tel. 0 21 04 . 92 22 20 (Tag + Nacht) | frauenhaus@skfm-mettmann.de

Wohnprojekt nach häuslicher Gewalt
Tel. 0 21 04 . 14 19-224 | wohnprojekt@skfm-mettmann.de

Hilfen für gefl üchtete Frauen
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

„Der Laden“ – Second Hand für die ganze Familie
Mettmann Tel. 0 21 04 . 14 19-150 | Wülfrath Tel. 0 20 58 . 8 93 61 80

Ihre Spende hilft!
Kreissparkasse Düsseldorf . BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE65 3015 0200 0001 7322 47

SKFM Mettmann e.V.
Neanderstraße 68-72 . 40822 Mettmann
Tel. 0 21 04 . 14 19-0 | info@skfm-mettmann.de

www.skfm-mettmann.de

Angebote des SKFM

العنف األسري
مكتب مكافحة العنف األسري

في دائرة ميتمان 

إنهاء العنف!

الشرطة تساعد في مكافحة العنف األسري.

  يمكنك إخطار الشرطة في حال تعرضك للعنف.
  يتم توثيق عملية تدخل الشرطة.

  يمكن طرد مرتكب العنف من الشقة لمدة عشرة أيام.
  يمكنك اتخاذ خطوات أخرى.

  يحق لك طلب المشورة. بعد موافقتك تخطرنا الشرطة 
ببيانات االتصال بك.

طوارىء الشرطة: ١١٠   

يرحب مكتب مكافحة العنف األسري بخدمتك. 

يمكنك تلقي المشورة لدينا فضال عن الحصول على الدعم 
والمساعدة االحترافية. يقدم لك مأوى النساء الملجأ 

والحماية إذا لم تكن هذه اإلجراءات كافية لحمايتك.

جهة االتصال:

جمعية SKFM Mettmann المسجلة

مكتب مكافحة 
العنف األسري 

Neanderstraße 68 - 72
40822 Mettmann

هاتف ٢٢١ - ١٩ ١٤ . ٠٤ ٠٢١                  

مأوى حماية النساء واألطفال
هاتف ٢٠ ٢٢ ٩٢ . ٠٤ ٠٢١

(متاح على مدار الساعة) 



هذا المنشور متاح بلغات مختلفة.

من يمكنه 
أن يتوجه إلينا؟

مجاالت المشورة التي نقدمها

  نقدم المشورة والمرافقة والدعم لضحايا العنف األسري.
  يمكن ألقارب المتضررين وأصدقائهم ومعارفهم من 

المحيط االجتماعي والمؤسسات المعنية أن يتواصلوا 
معنا.

  كما نوفر المعلومات للمختصين المهتمين بموضوع 
العنف األسري.

مشورتنا

طوعية

سرية

مجهولة الهوية عند الطلب

مستقلة عن الجنسية/الديانة 

قائمة على إيجاد الحلول واستهداف الموارد المتاحة

مجانية

متخصصة

المشورة الشخصية

نقدم لك المشورة في المجاالت القانونية والنفسية 
االجتماعية. نقدم لك الدعم على طريق التخلص من 

العنف.  
في حالة القيام بعملية تدخل للشرطة نبادر بالتواصل معك 

لمنحك معلومات أولية وتقديم المشورة. عند اللزوم نرافقك 
في المواعيد الخاصة بمكتب تلقي الطلبات القانونية التابع 

للمحكمة االبتدائية ومقابلة المحامين/المحاميات والشرطة 
وما إلى ذلك.

االستعالم والتوعية

للعنف األسري أوجه متعددة. نعمل على التوعية
بشأن المضايقات النفسية والجسدية والعنف الجنسي 

والتهديدات والمالحقات والعنف االقتصادي والمراقبة 
والعزلة االجتماعية. 

يمكنك التواصل مع مكتب مكافحة العنف األسري هاتفيا أو 
عن طريق البريد اإللكتروني:

هاتف ٢٢١ - ١٩ ١٤ . ٠٤ ٢١ ٠ أو 
interventionsstelle@skfm-mettmann.de

برعاية: مشــورة. دعـــــم.
     مرافقــــة. 

عروضنا

فرص التعاون المتاحة

توجد طرق عدة لدعم عملنا. يمكنك...

  العمل معنا بفعالية من خالل 
توعيتك وتشجيعك للمتضررين

  دعوتنا إلى فعالية متخصصة، 
على سبيل المثال ندوة في مؤسستك أو جمعيتك

  االستعالم وبالتالي الخروج على الممنوعات 
ومكافحة السكوت عن حاالت العنف األسري

  تقديم الدعم المالي لعملنا

هل لديك رغبة؟ إًذا تفضل باالتصال بنا!
هاتف ٠ - ١٩ ١٤ . ٠٤ ٢١ ٠

الحساب البنكي:
Kreissparkasse Düsseldorf

BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE97 3015 0200 0001 7370 06

يتم منح إفادات بالتبرع.

نتطلع إلى 
دعمكم!


