Το Κέντρο στελεχώνεται από:




Κοινωνιολόγο
Ψυχολόγο
Κοινωνικό Λειτουργό

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8.00π.μ. έως 16.00μ.μ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Διεύθυνση

Πλατεία Αγ. Αποστόλων
(παραπλεύρως ΚΕΠ)

Τηλέφωνο:
Email:
FAX:

22410- 67155, 67128, 67120
ksymbouleytikorodou@gmail.com
22410-67123

ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό
Ταμείο

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΒΙΑ;
ΒΙΑ είναι κάθε πράξη που αποσκοπεί στην πρόκληση σωματικήςψυχολογικής ή σεξουαλικής βλάβης ή/ και πόνου. Το κύριο
συστατικό της είναι Ο ΦΟΒΟΣ. Η άσκηση βίας και η κακοποίηση
αποτελεί παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Στη χώρα μας
αναγνωρίζονται ως εγκλήματα και τιμωρούνται.
ΟΙ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ μπορεί να είναι γυναίκες κάθε
εκπαιδευτικού, μορφωτικού, οικονομικού και κοινωνικού επιπέδου
ανεξάρτητα από την εθνικότητα, φυλή και τη θρησκεία.
ΜΙΑ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ…
Μία στις τρεις γυναίκες έχει υποστεί και θα υποστεί κατά την
διάρκεια της ζωής της κάποια μορφή βίας. Η ενδοοικογενειακή βία
ή αλλιώς «αόρατη βία», είναι η πιο συχνή αιτία τραυματισμού των
γυναικών.
ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
Απευθύνεται σε γυναίκες που υφίστανται:








Ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία (εκφοβισμός,
απειλές, εξευτελισμός, τρομοκρατία)
Σωματική βία (χτυπήματα, καψίματα, κλωτσιές)
Οικονομική βία (οικονομική εξάρτηση/εκβιασμός)
Σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, στον κοινωνικό
χώρο, στην οικογένεια (πράξεις, προσβολές, σχόλια
σεξουαλικού χαρακτήρα κ.τ.λ.)
Βιασμό ή απόπειρα βιασμού
Θύματα πορνείας ή trafficking (εμπορίας ανθρώπων,
οικονομική εκμετάλλευση της γενετησίας ζωής)

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ











Εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική συμβουλευτική υποστήριξη
Κοινωνική υποστήριξη
Ομάδες/
Workshops
(εργασιακής
συμβουλευτικής,
ενδυνάμωσης, ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης σε
θέματα που αφορούν το φαινόμενο της βίας)
Διευκόλυνση των γυναικών ως προς την πρόσβαση τους
σε φορείς προώθησης (στην απασχόληση, εκπαίδευση,
κατάρτιση, υγεία, πρόνοια)
Παραπομπή ή συνοδεία (αν είναι αναγκαίο) των γυναικών
προς τις αρχές και τις υπηρεσίες υγείας
Παραπομπή σε ξενώνες φιλοξενίας
Πρόληψη για την εξάλειψη της έμφυλης βίας κατά των
γυναικών
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης, συνεργάζεται με την
Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού
Συλλόγου Ρόδου, για την παροχή νομικής βοήθειας.

Οι υπηρεσίες του κέντρου παρέχονται
ΔΩΡΕΑΝ.
Τηρείται η αρχή προστασίας
των προσωπικών δεδομένων
και του απορρήτου.

