ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών θυμάτων Βίας του Δήμου Ρόδου
στελεχώνεται με:
Σύμβουλο

για

την

κοινωνική

στήριξη:

Κοινωνικό/ή

Λειτουργό
Σύμβουλο για την ψυχική στήριξη: Ψυχολόγο
Παιδοψυχολόγο
Στέλεχος Διοικητικής Υποστήριξης
Φύλακες
Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
ΞΕΝΩΝΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

ΣΤΟΝ

Διεύθυνση Κοινωνικής Πολιτικής & Υγείας Δήμου Ρόδου
22410-44750 & 22410-44757
ΓΡΑΜΜΗ SOS 15900
ΤΟ ΕΡΓΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο

ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου Ρόδου
παρέχει ασφαλή διαμονή στις γυναίκες και τα παιδιά τους που
έχουν υποστεί σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική κακοποίηση ή
οικονομική υστέρηση.
Παρέχει στήριξη για την αντιμετώπιση των τραυματικών εμπειριών
τους, προκειμένου να θέσουν ένα τέλος στη βία, να επανακτήσουν
αυτοσεβασμό και να θέσουν τις βάσεις για μια ανεξάρτητη ζωή.
Γίνονται δεκτές γυναίκες θύματα βίας ανεξαρτήτου εθνικότητας,
θρησκείας, ηλικίας και νομικής υπόστασης, καθώς και θύματα
εμπορίας ανθρώπων (trafficking). Δεν τίθεται περιορισμός ως προς
τη γεωγραφική προέλευση των θυμάτων κακοποίησης προκειμένου
να φιλοξενηθούν στον Ξενώνα. Η φιλοξενία μπορεί να διαρκέσει
έως και τρεις μήνες.

ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΠΕΜΦΘΕΙ ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΘΥΜΑ
ΒΙΑΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΤΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Προκειμένου να κάνουν αίτημα φιλοξενίας στον Ξενώνα, οι
γυναίκες θα πρέπει να απευθυνθούν σε:
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων
Βίας της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
Τηλεφωνική Γραμμή SOS (15900)
Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου
Αστυνομία
Φορείς

Προστασίας

των

Ανθρωπίνων

και

Γυναικείων

Δικαιωμάτων
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
Στέγη, προστασία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη
των γυναικών θυμάτων βίας και των παιδιών τους από
εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό
Νομική Συμβουλευτική και Αρωγή μέσω των Συμβουλευτικών
Κέντρων της Γενικής Γραμματείας Ισότητας ή άλλων φορέων
Προσφέρεται (αν είναι αναγκαίο) παραπομπή ή συνοδεία των
γυναικών προς τις αρχές και τις υπηρεσίες υγείας
Πληροφόρηση των γυναικών για τα δικαιώματά τους, για
κοινωνικές παροχές που μπορούν να αξιοποιήσουν (όπως π.χ.
επιδόματα)
Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε φορείς προώθησης στην
απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση, υγεία και πρόνοια.

Φορείς Κοινωνικής Προστασίας και Υγείας
ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Προκειμένου να γίνει αποδεκτό το αίτημα μιας γυναίκας για
φιλοξενία (μαζί με παιδιά), θα πρέπει συνολικά:
να συνταχθεί μια έκθεση από την/τον κοινωνική/ό λειτουργό
που να βεβαιώνει ότι η γυναίκα είναι πράγματι θύμα βίας
να γίνουν οι αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις από την αιτούσα
προκειμένου να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία στο χώρο του
Ξενώνα και
να γίνουν αποδεκτοί από την ίδια οι κανόνες φιλοξενίας του
Ξενώνα για την απαραίτητη ομαλή λειτουργία του, αλλά και
για τη συμβίωση με τις υπόλοιπες φιλοξενούμενες.

Για λόγους ασφαλείας η διεύθυνση του Ξενώνα
παραμένει απόρρητη

