اطالعات مربوط به برقراری تماس با ما

JUKO Marburg e. V.
Neue Kasseler Strafe 3
35039 Marburg

چه کسی آموزشهای برنامه  STOPرا انجام میدهد؟

تیم  STOPدر  JUKOماربورگ ،از سرگروه های آموزش-
دیده خانم و آقا تشکیل شده است که به طور تخصصی برای این
آموزش ها ،تعلیم دیده اند.

: 06421 / 30780-71تلفن
: 06421 / 30780-81فاکس
: stop@juko-marburg.deایمیل

توضیح در مورد مسیر:

آموزش هایSTOP

...پیاده...

مستقیم در ایستگاه اصلی قطار
...با اتوبوس ...

در ایستگاه  Hauptbahnhofیا همان ایستگاه پیاده شوید.
...با ماشین از شمال ماربورگ...

از بزرگراه شهر ماربورگ ،وارد خروجی „Marburg-
” Hauptbahnhofبشوید.
...با ماشین از جنوب ماربورگ...

از خروجی Marburg Mitteخارج شوید و به سمت چپ
بپیچید.
تابلوهای  Hauptbanhofرا دنبال کنید.

آموزش های اجتماعی
حمایت از قربانیان و جلوگیری از خشونت

نزدیک ایستگاه قطار جای پارک موجود هست.

گروه  JUKOارتباط نزدیکی با میزگرد «توقف خشونت علیه
زنان و کودکان» در بخش ماربورگ-بیدنکوپف و همچنین شهر
ماربورگ دارد.
آموزش ها و جلسات مشاوره در اتاق های آموزش و مشاوره
 JUKOبرگزار می شود.
طبیعتا همکاران خانم و آقا در  JUKOمتعهد به حفظ اسرار
شما هستند و اصل محرمانه بودن اسرار شما حفظ می شود.



چه طور می توانم در آموزش  STOPشرکت کنم؟

پیش رو گذاشتن گزینه هایی برای خروج از این چرخه
خشونت.

دوره های آموزش  STOPچطور برگزار می شود؟


پذیرش پس از گفت و گو و دادن اطالعات و توضیح مراحل



دیدارهای گروهی منظم چندساعته در طول چند ماه



گروه بندی های مشخص ( هر گروه حداقل  8نفر)



گفت و گوهای تک نفره منتهی به صحبت های گروهی

دادرسی کیفری یا دادگاه خانواده میتواند آموزش های  STOPرا
برای افراد تعیین کند .دفتر امور جوانان Jugendamtهم افراد را
تشویق به شرکت در این دوره ها می کند.
شرکت در دوره های  STOPبدون توصیه دادگاه کیفری یا دادگاه
خانواده امکان پذیر است :شما می توانید شخصا برای پذیرش در این
دوره ها اقدام کنید.




معیارهای روشن و مشخص و تعهدات باال



در راستای ارتباط بیشتر با Frauen helfen Frauen



تعریف و توضیح معنی خشونت



افراد به رفتارهای خشونت آمیز و پرخاشگری خود فکر
کنند.

 e.Vپیشنهاد مشاوره به شریک (سابقتان) داده میشود و
اطالعات کلی راجع به آموزش های  STOPدر اختیارش



قرار میگیرد.

محرک های رفتار خشونت آمیزو پرخاشگری کدام ها
هستند؟


آیا شرکت در دوره ها برای من هزینه دربردارد؟

افراد به رفتار ،برخورد و تالش برای بهترکردن رفتار
فکر کنند.



از نگاه قربانی به اتفاقات نگاه کنند.

بخش عمده ای از هزینه ها برعهده سازمان های دولتی است .هریک



کودکان به عنوان قربانی خشونت خانگی

از شرکت کنندگان براساس درآمد خود مبلغی را پرداخت میکنند%1( .



درک نقش ها در رابطه یعنی مردانگی و زنانگی

از درآمد خالص ماهانه خود به ازای هرجلسه).

این آموزش ها ،آموزش های مربوط به رفتار و مخصوص
مردانی است که علیه شریک کنونی یا سابق خود دست به
خشونت می زنند یا ممکن است دست به خشونت بزنند.
شرکت کننده ها در یک گروه مشخص به مدت چند ماه به
همراه سایرین بر روی رفتارهای خشونت آمیز خود کار
می کنند و سعی می کنند تا رفتارهای خشونت آمیز خود را
بهتر کنند.

در دوره های  STOPراجع به چه مسائلی صحبت می شود؟

میشود.
پیشنهاد یا درخواست گفت و گوی فردی در صورت نیاز

آموزش های  STOPیعنی چه؟

هدف آموزش های  STOPچیست؟
هدف از آموزش این است که شرکت کنندگان یاد بگیرند که
تعارضات و بحران ها در رابطه را به شیوه ای غیر خشونت آمیز
حل کنند .این هدف به منظور باالبردن امنیت افراد آسیب دیده
(شریک سابق) است.
برای رسیدن به این هدف باید شرکت کننگان رفتارهای غیر
خشونت آمیز داشته باشند ،به رفتارهای خود فکر کند و یاد بگیرند
که مسئولیت رفتار خود را به عهده بگیرند  ،خود را کنترل کنند و
مهارت های ارتباطی و اجتماعی خود را افزایش دهند.

•

