KRİZMÜDAHALESİ

KIZin görev alanına kişisel, ailevi ve
sosyal kriz durumları girer, yani genç
kızların
ve
genç
erkeklerin
ruhsal,
zihinsel ve fiziksel refahları tehlikede ise.
KIZ kısa ve orta süre için çocuklara,
gençlere ve ailelerine kriz durumunda destek
sunuyor. KIZe hergün 24 saat ulaşılabilinir.
Gençlerin gönüllü olarak yardım istemesi
gerekir. KIZin görüşme teklifi şahsen,
telefonla veya emaille gençler, çocuklar,
aileler, yakınlar ve yardımcılar için gecerlidir
Genç kızların ve genç erkeklerin sorunlarını ve
isteklerini ciddiye alıyoruz ve ilgi alanlarında
onları güçlendirmeye çalışıyoruz. Bu arada
fiziksel, ruhsal ve cinsel şiddetten koruma bizim
için ön plandadır. Eğer mümkün ve anlamlıysa
ailede veya sosyal alandaki olanakları dahil
edip beraberce çözüm bulmaya çalışıyoruz.
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ORTAK ÇALIŞMA VE
KONUŞMA IMKANI

KRİZ DURUMUNDA
GECELEME OLANAĞI
Genç kızların ve genç erkeklerin şiddetten
korunması ve kriz durumlarını aydınlatma
amacıyla KIZ kısa süre için 12 ile 18
yaşlari arasında 7 gence kadar geceleme
olanağı sunuyor. KIZ günde 24 saat açıktır.
Bu arada genç kızların ve genç erkeklerin
fiziksel ve cinsel şiddetten korunması ve
sığınan çocukların bakımlarının temin
edilmesi ön plandadır.
Gençlerin KIZe kabul edilme kararını KIZ
elemanları verir. KIZde kalma sürecinde
gençlerin ve çocuklarin okula gitmeleri
veya diğer sorumluluklarını sürdürmeleri
beklenir. Dışarı çıkma saatleri Avusturya
gençlik yasasına dayanmasına rağmen,
daha sıkı olan ev kuralları geçerlidir.
Kalma sürecinin amaci ise beraberce ileriye
yönelik ikamet ve yaşam biçimi bulmaktır.

KIZ gençlerle ve çocuklarla ortak çalışarak,
kendileri ve velileri arasında, eğer yararlı
olarak görülürse, aracı olmaya çalışıyor.
Velilerle görüşme terminleri en kısa zamanda
ve olduğunca esnek (gündüz) yapılmaya
çalışılır. Daha iyi anlaşabilmek için bu terminler
bir tercümanla da yapılabilinir.
Bu görüşmelerde bizim için önemli olan:
•
•
•
•
•
•
•

Güvence
Yardim arayanlar için koruma
Sosyal ve aile içi dialoğu destekleme
Yardim olanaklarında aracı olma
Kriz durumunu aydınlatma
Genç kızların ve genç erkekleren isteklerini
ciddiye alma
Gerçekci perspektiflerin ve üstesinden
gelme stratejilerinin üzerinde çalışma

Genç kızları ve genç erkekleri koruma amacıyla, aile yakınlarına, akrabalarına ve tanıdıklarına KIZe girme yasağı koyabilme yetkimiz var.
Bu taktirde diğer görüşmeler yetkili devlet dairesinde yani Gençlik Refah dairesinde ki (Jugendwohlfahrt) yetkili ile yapılır.
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