Mağdurlara yardım
Suç mağduru mu oldunuz ve yardıma ihtiyacınız mı var?
Size bürokratik zorluklar yaşatmadan ve hızlı bir şekilde yardım ediyoruz.
Hizmetimiz, danışmanlıkta gönüllüğe ve sır saklamaya ve sadece sizin kişisel ihtiyaçlarınıza odaklanma
temelinde yürütülmektedir.
Bir suç mağduru olarak haklarınız var! Bu haklarınızı çoğu zaman kendiniz talep etmek zorundasınız. Biz
sizi menfaatlerinizi koruma hususunda en uygun şekilde desteklemek istiyoruz. Kişisel görüşmeler
çerçevesinde mağdurlara yardım etmekle görevlendirilmiş çalışanlarımız size birçok faydalı bilgi verir ve
bunun yanı sıra haklarınızı elde etmenize yardımcı olurlar.
Hizmetimizden yararlanmak sizin için ücretsizdir.
Yapılan görüşmeler gizli tutulur ve kimliğinizi açıklamadan da hizmetimizden yararlanabilirsiniz. Savcılığa
suç duyurusunda bulunmak gerekli değildir. Yerine getirilmesi gereken şart, ya sizin Aşağı Saksonya
eyaletinde ikamet ediyor olmanız veya suçun Aşağı Saksonya eyaletinde işlenmiş olmasıdır.

Destekleme olanaklarımız çok çeşitlidir:

Psikososyal destek ve danışmanlık,

Diğer yardım ve danışmanlık hizmetlerine yönlendirmek,

Kriz müdahalesi,

Mahkeme, devlet daireleri, avukat ve doktor randevularına eşlik etme,

Dilekçelerin verilmesinde destek,

Finansal yardım ve örneğin Mağdur Tazminatı Kanunu uyarınca talep edebileceğiniz haklara dilişkin
bilgiler.

Mağdurlara yardım ofislerinden finansal yardım talebinde de bulunabilirsiniz. Böyle bir yardım için hukuki bir
hakkınız bulunmamaktadır fakat mağdurlara yardım etmekle görevlendirilmiş çalışanlara bu konuda
sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Finansal yardımları verdiğimiz durumlar:

bürokratik zorluklar yaşatmadan derhal yardım olarak

maddi ve manevi hasarların giderilmesinde destek olarak

Travma danışmanlığı ve travma terapisi gibi psikolojik tedavilerde finansman yardımı olarak

Sıkça sorulan sorular
1. Benim için yetkili olan mağdurlara yardım ofisini nasıl bulabilirim?
Mağdurlara yardım ofislerimizi tüm Aşağı Saksonya eyaletinin 11 farklı yerinde bulabilirsiniz.Mutlaka size
yakın bir yerde de vardır: Aurich, Braunschweig, Bückeburg, Göttingen, Hannover, Hildesheim, Lüneburg,
Oldenburg, Osnabrück, Stade ve Verden. Her bir iletişim verisi, ilgili görevli ve mesai saatleri için şehrin
ismini tıklayın.

2. Hangi koşullar altında yardım edebilirsiniz?
Đlk şart sizin bir suça maruz kalıp mağdur olmanızdır. Ayrıca ya sizin Aşağı Saksonya eyaletinde ikamet
ediyor olmanız veya suçun Aşağı Saksonya eyaletinde işlenmiş olması zorunluluğu vardır.

Bundan farklı durumlarda maalesef sizi sadece diğer ilgili mağdurlara yardım ve destek kuruluşlarına
yönlendirmeyi deneyebiliriz.

3. Savcılığa suç duyurusunda bulunmak gerekli midir?
Prensip olarak, hayır. Mağdurlar için suçtan kaynaklanan ve savcılığa suç duyurusunda bulunmayı ilk
etapta imkansızmış gibi gösteren durumların ve psikolojik sorunların ortaya çıkabileceğini biliyoruz. Bu
sorunlar zaman içerisinde çoğu zaman giderilmektedir. Bu sebepten dolayı, siz bize inandırıcı bir şekilde bir
suça maruz kalıp, mağdur olduğunuzu anlatabilirseniz, yardımımızı gerçekleştirmek için suç duyurusunda
bulunma şartını koymuyoruz.

4. Size başvurduğumda, herhangi bir masraf veya ücret ödemem gerekiyor mu?
Hayır. Hizmetlerimiz sizin için kesinlikle ücretsizdir. Biz size ücretsiz, bürokratik zorluklar yaşatmadan ve
hızlı bir şekilde yardım ediyoruz.

5. Đlk görüşmeye özel evraklar getirmek zorunda mıyım?
Hayır. Đlk danışmanlık görüşmesinde konuyu korumalı bir ortamda ve güvenilir bir atmosferde sadece sözlü
olarak anlatma olanağınız vardır. Çalışanlarımız daha sonra sizinle birlikte size özel hangi destek
tedbirlerinin uygun olacağı konusunda karar verirler.
Eğer Almanca olarak anlaşmakta zorlanacaksanız, ilk görüşmeye yanınızda bir tercüman da
getirebilirsiniz. Olası masrafları biz sizin için karşılarız.

