
           ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του 
Δήμου Ηρακλείου Κρήτης στελεχώνεται από:

►Σύμβουλο κοινωνικής στήριξης - Κοινωνική Λειτουργό

►Σύμβουλο ψυχολογικής στήριξης - Ψυχολόγο
 
►Παιδοψυχολόγο

►Στέλεχος διοικητικής υποστήριξης

►Άτομο γενικών καθηκόντων

►Προσωπικό φύλαξης 

    ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης :
2810 341387
Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου :  
2813 409128

         ΓΡΑΜΜΗ SOS: 15900 
         

Ευρωπαϊκό
Κοινωνικό

Ταμείο

  
ΠΡΑΞΗ «Λειτουργία  Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
                προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας- 

       Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας στο Δήμο Ηρακλείου» 

         Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

                               

                        ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ                

                         «ΞΕΝΩΝΑΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»
                       

                                                                                                                      

  

     

                         Νίκησε το φόβο
                                          Μίλησε για ό,τι σου συμβαίνει 
         Υπάρχει διέξοδος
                       



ΣΚΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΞΕΝΩΝΑ

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης παρέχει:

►ασφαλή διαμονή  σε  γυναίκες  που έχουν υποστεί  οποιαδήποτε μορφή
βίας  (σωματική,  ψυχολογική,  σεξουαλική)  ή/και  υφίστανται  πολλαπλές
διακρίσεις  (μετανάστριες,  πρόσφυγες,  μονογονείς,  ΑμΕΑ,  άνεργες  κ.λ.π)
προστατεύοντας τις ίδιες ή και τα παιδιά τους 

 
►τη  δέουσα  ψυχοκοινωνική  στήριξη  στις  γυναίκες  αυτές  ώστε  να

αντιμετωπίσουν τις τραυματικές τους εμπειρίες και να θέσουν τη ζωή τους σε
νέες βάσεις καθώς και ψυχολογική υποστήριξη στα παιδιά τους

     Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις ωφελούμενες  είναι απαλλαγμένες από
οποιαδήποτε  μορφή  προκατάληψης  ή  διάκρισης  βάσει  εθνικότητας,  φύλου,
ηλικίας, φυλής ή θρησκείας 

ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 ►Στέγη, διατροφή, ασφάλεια, προστασία, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη 

 ►Διευκόλυνση της πρόσβασης σε νομική συμβουλευτική μέσω της
 παραπομπής στο Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου

►Παραπομπή και συνοδεία  των γυναικών σε υπηρεσίες όπως
 εισαγγελία, αστυνομία, νοσοκομείο, πρωτοδικείο, δομές προσχολικής αγωγής και
σχολεία

 ►Ενημέρωση των γυναικών για τα δικαιώματά τους (ασφαλιστικά ζητήματα,
επιδόματα, παροχές υπηρεσιών σε δημόσιους και δημοτικούς σταθμούς, κέντρα
δημιουργικής απασχόλησης, κατασκηνώσεις)
   
►Προώθηση στην αγορά εργασίας (σύνταξη βιογραφικού
σημειώματος, ενημέρωση για προγράμματα κατάρτισης, παραπομπή  
σε φορείς απασχόλησης - εκπαίδευσης, ενημέρωση για θέσεις εργασίας)

  

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ      
          
►Λήψη  κοινωνικού  ιστορικού  και  διερεύνηση  από  το  επιστημονικό

προσωπικό του Ξενώνα για το αν πληρούνται οι προϋποθέσεις εισαγωγής

►Εκτέλεση ιατρικών εξετάσεων της γυναίκας ή/και των παιδιών της με στόχο την
προστασία της ίδιας όσο και τη διαφύλαξη της δημόσιας υγείας εντός του Ξενώνα  

►Αποδοχή  εκ  μέρους  της  γυναίκας  των  κανόνων διαβίωσης   για  την   ομαλή
λειτουργία του Ξενώνα και το κτίσιμο ομαλών σχέσεων με τις άλλες ωφελούμενες

     ΟΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ:
     

    ► Το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ηρακλείου Κρήτης

    ► Τη Διεύθυνση Κοινωνικής Ανάπτυξης Δήμου Ηρακλείου
 

       ►Την Τηλεφωνική Γραμμή SOS της Γενικής Γραμματείας Ισότητας 
          των Φύλων

     ►Τα ΚΕΚΟΙΦ του Δήμου Ηρακλείου (κοινωνικές υπηρεσίες 
         του Δήμου)

*Η  διεύθυνση  του  Ξενώνα  καθώς  και  τα  στοιχεία  των
ωφελούμενων γυναικών και των παιδιών τους  ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ
ΑΠΟΡΡΗΤΑ


