آیا میدانستید(*) که:
شایعترین شکل خشونت از طرف شریک زندگی است .از هر سه زن یک نفر در طول زندگی خود

از طرف شریک زندگیاش مورد ضرب و شتم یا تجاوز جنسی قرار گرفته یا با وی بدرفتاری شده است.
 031میلیون زن و دختر متحمل ختنه جنسی شدهاند.

 %55-%55قربانیان زن خشونت خانگی دست به طرح شکایت نمیزنند.

ً
برآورد میشود که  511,111تا  0,111,111نفر در جهان ،عمدتا شامل زنان و کودکان ،در هر

سال به خاطر استثمار جنسی و کار اجباری قربانی قاچاق میشوند.
(*)منبع/http://www.un.org :
اشکال خشونت و تعاریف خشونت:
 خشونت خانگی
تعریف خشونت خانگی عبارت است از هرنوع خشونت جسمی ،جنسی و روانی که توسط همسر یا شریک
زندگی سابق یا فعلی قربانی و همچنین اعضای خانوادهاش علیه وی اعمال شود.
نشانههای اصلی خشونت خانگی عبارتند از وجود خشونت میان همسران یا شرکای زندگی ،حمالت
نوجوانان به والدین ،سوءاستفاده و بهرهکشی از کودکان یا افراد سالمند خانواده.
خشونت در خانواده میتواند به اشکال خشونت روانی ،بهرهکشی اقتصادی ،سوءرفتار جسمی و جنسی رخ
دهد.
یکی از رایجترین انواع خشو نت خانگی ،خشونتی است که توسط همسر یا شریک زندگی (سابق یا فعلی) به
ترتیب نسبت به همسر یا شریک زندگیاش صورت میگیرد.
(قانون  ،0112/3511کنوانسیون استانبول  -قانون )0102/1530
 تجاوز جنسی
تجاوز جنسی عبارت است از وادار کردن یک شخص ،با استفاده از خشونت جسمی یا با تهدید شدید و
قریبالوقوع برای مقاربت یا عمل توأم با سوءنیت دیگر یا تحمل آن (ماده  )0( 332آیین دادرسی کیفری).
تجاوز شنیعترین جرم است .جرمی است که به زور و اعمال زور مرتبط است که به شکلی وحشیانه به
شخصیت و کرامت قربانی توهین میکند.
خشونت جنسی ،از جمله تجاوز جنسی ،شامل موارد زیر است:
.0الف .وارد کردن یک عضو بدن یا شیء به واژن ،رکتوم یا دهان شخصی دیگر بدون کسب رضایت وی و
با ماهیت جنسی.
ب .ارتکاب سایر اعمال به یک فرد بدون کسب رضایت و با ماهیت جنسی.
پ .وادار کردن فرد دیگر برای مشارکت در اعمال دارای ماهیت جنسی و بدون کسب رضایت با شخص
ثالث.
 .0رضایت باید بهطور داوطلبانه و با اختیار فرد فرد داده شود که در شرایط خاص مورد ارزیابی قرار
میگیرد.
(کنوانسیون استانبول  -قانون  ،0102/1530ماده )32
 آزار جنسی

آزار جنسی شامل انجام رفتاری با ماهیت جنسی یا با تبعیض آشکار مبتنی بر جنسیت که تا حد زیادی باعث
بیاحترامی به کرامت افرادی شود که در معرض آن قرار دارند.
آزار جنسی در محل کار که ممکن است توسط کارفرمایان ،سرپرستان و همکاران صورت بگیرد ،منجر به
ایجاد محیطی توأم با شرمساری ،خجالت ،محدودیت و حتی تحقیر یا خصومت میشود که برای فردی که
مورد آزار قرار گرفته خفهکننده میشود ،بهخصوص در مواردی که محیط اطراف رفتارهای مذکور را
بهنوعی شوخی میپذیرد یا در مواردی که چنین کارهایی بدون وجود شاهد رخ میدهد.
اغلب کسانی که دست به آزار جنسی میزنند از رد یا پذیرش رفتار افراد به عنوان مبنایی برای تصمیمگیری
استفاده میکنند که دسترسی فرد آزاردیده به آموزش حرفهای ،ادامه اشتغال ،ترفیع ،حقوق و یا شرایط کاری
را تحت تأثیر قرار میدهد.
کسانی که دست به آزار جنسی میزنند ،کاری میکنند که فرد آزاردیده احساس همدست بودن کند .آزار
جنسی اغلب به صورت سیستماتیک و سریالی اتفاق میافتد ،عواقب روانی و اجتماعی زیادی بر زندگی
فردی که تحت آن قرار میگیرد بهوجود میآورد و محیط کاری ناامن ،غیرمطمئن و خطرناکی را ایجاد
میکند.
آزار جنسی در خارج از محل کار ممکن است در زمینههای آموزش ،ورزش ،عبادت مذهبی ،نهادهای
اجت ماعی و در هر حوزه زندگی اجتماعی رخ دهد که سلسله مراتب و روابط قدرت ممکن است عوامل
مشکوک بودن و قربانی کردن را تشکیل دهند.
(ماده  333آیین دادرسی کیفری ،قانون )0101/3252
 قاچاق انسان
تعریف رسمی و بینالمللی قاچاق انسان توسط "پروتکل سازمان ملل متحد در زمینه پیشگیری ،سرکوب و
مجازات قاچاق انسان در راستای بهرهکشی جنسی و اقتصادی بهویژه از زنان و کودکان" ،مطرح شده
است و به استخدام ،حمل و نقل ،انتقال ،اسکان یا گرفتن اشخاص با توسل به تهدید یا استفاده از خشونت یا
سایر اشکال اجبار ،آدمربایی ،فریب ،اغفال ،سوءاستفاده از قدرت ،سوءاستفاده از آسیبپذیری یا موقعیت
فرد آسیب پذیر ،ارائه یا پذیرفتن مزایای اقتصادی یا مزایای دیگر به منظور دستیابی به تأیید شخص
اعمالکننده کنترل یا اختیار بر فردی دیگر به منظور بهرهکشی مربوط میشود.
بهرهکشی شامل بهرهکشی جهت فحشا یا سایر اشکال بهرهکشی جنسی ،کار اجباری یا ارائه خدمات به
صورت اجباری ،ایجاد شرایط بردهداری یا بیرون آوردن اندامهای بدن است .این تعریف با عنوان "پروتکل
پالرمو" ( )0111یا "پروتکل قاچاق انسان" نیز شناخته میشود.
(قانون ( 0103/1002روزنامه رسمی  ،)Α’ 266مواد  50-12قانون ( 0115/3322روزنامه رسمی ’Α
 ،)212ماده  )3(31قانون ( 0111/3031روزنامه رسمی ،)Α’ 195قانون ( 0110/3121روزنامه رسمی
 ،)Α’ 248حکم ریاست جمهوری ( 0113/033روزنامه رسمی )Α’ 204
 تعقیب
تعقیب بهعنوان نظارت یا آزار نامشهود تعریف میشود .فرد مرتکب اغلب رفتارهای مداوم خود را با
نظارت بر خانه شما ،زندگی اجتماعیتان ،ارسال پیامهای مزاحمتآمیز به تلفن همراه شما ،آزار دادن
بستگانتان و غیره نشان میدهد.

(کنوانسیون استانبول  -قانون )0102/1530
دبیرخانه عمومی برابری جنسیتی وزارت کشور ،سازمان دولتی ذیصالح مسئول برنامهریزی ،اجرا و
نظارت بر اجرای سیاستهای برابری زنان و مردان در تمام عرصههای زندگی اجتماعی ،سیاسی و
اقتصادی است .این نهاد همچنین مسئول اصلی پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان است.
برای اولین بار ،یک شبکه جامع از ساختارها به منظور پیشگیری و مبارزه با انواع خشونت علیه زنان
ایجاد شده و در سراسر کشور فعالیت میکند.
این شبکه شامل موارد زیر است:

 خط تلفن  42ساعته کمکرسانی 00911
خط تلفن کمکرسانی  00911سرویسی است که در سراسر کشور فعالیت میکند و زنان قربانی خشونت زنان
یا اشخاص ثالث را قادر میسازد تا مستقیما ً با سازمانی که به مسائل خشونت جنسیتی میپردازد ،ارتباط
برقرار کنند .کارکنان این خط تلفن ،روانشناسان و جامعهشناسانی سهتند که در صورت بروز حوادث
اضطراری به صورت  01ساعته و در  325روز سال کمک فوری ارائه میکنند .در عین حال امکان
برقراری ارتباط الکترونیکی زنان از طریق ایمیل به این آدرس وجود داردsos15900@isotita.gr. :
شما میتوانید در روزهای دوشنبه ،چهارشنبه و پنجشنبه از ساعت  00:11تا  00:11و در روزهای
سهشنبه از ساعت  00:11تا  00:11با مترجم عربی و فارسی در خط تلفن کمکرسانی  00911ارتباط
برقرار کنید.
خط تلفن کمکرسانی  00911مربوط به زنانی است:
 که متحمل سوءرفتار جسمی شدهاند.
 که متحمل خشونت روانی ،عاطفی یا کالمی شدهاند
 که متحمل خشونت اقتصادی شدهاند
 که مورد تجاوز جنسی یا تجاوز جنسی ناموفق قرار گرفتهاند
 که قربانی فحشا یا قاچاق شدهاند
 که متحمل آزار جنسی در محل کار ،در فضای اجتماعی و در خانواده شدهاند
به عالوه مربوط است به:
 شهروندان و سازمانها ،به منظور اطالعرسانی در مورد مسائل مربوط به پیشگیری و درمان خشونت
علیه زنان
اطالعات مربوط به مسائل برابری جنسیتی.


 مشاوره روانی در حوادثی که نیاز به حمایت فوری روانی و اجتماعی دارند و به خشونت علیه زنان
مربوط هستند.
 ارجاع افراد به خوابگاهها ،مراکز مشاوره علیه خشونت ،خدمات بهداشتی و سایر نهادهای همکار.
مشاوران:
 به ارائه خدمات مشاوره تخصصی ،نشان دادن همدلی عاطفی و ارائه کمک به زنان میپردازند.
 محرمانه بودن مشاوره را رعایت کرده و قوانین محرمانگی مورد نظر را به افراد طرف مشاوره اعالم
مینمایند.
 زنان را تشویق می کنند از انزوا بیرون بیایند ،بدانند که تنها نیستند و مسئولیتی در قبال خشونتی که
متحمل شدهاند ندارند.

 20 مرکز مشاوره در سراسر کشور
الف) مراکز مشاوره GGIF/KETI
 GGIFدر زمینه فعالیتهای مبارزه با خشونت علیه زنان ،به اداره مراکز مشاوره میپردازد که اطالعات و
مشاوره رایگان را در اختیار زنانی قرار میدهند که به آنها مراجعه میکنند.
مراکز مشاوره خدمات زیر را ارائه میدهند:
– اطالعات در مورد مسائل برابری جنسیتی ،مبارزه با خشونت و تبعیض متعدد علیه زنان،
– حمایت اجتماعی ،روانی ،قانونی و شغلی (با دیدگاه جنسیتی)،
– ارجاع یا همراهی زنان  -در صورت نیاز  -در خوابگاهها ،مراکز پلیس و دادستانی ،دادگاه،
بیمارستانها ،مراکز بهداشتی ،مراکز سالمت روان ،سازمانهای مسئول رفاه یا سایر کمکها،
سازمانهای ترویج اشتغال و کارآفرینی ،حفاظت از کودکان و سازمانهای حمایتکننده و غیره.
– کمک حقوقی ،با همکاری انجمنهای وکال.
همزمان به اجرای اقداماتی برای پیشگیری ،اطالعرسانی و افزایش آگاهی جامعه محلی میپردازند.


مرکز مشاوره آتن

آدرس11 Nikis Street, Syntagma :
شماره تلفن+30 210 33 17 305-6 :
فکس+30 210 33 15 787 :
ایمیلisotita4@otenet.gr :

مرکز مشاوره پلیکنترو



11-13 Kratinou Street, Omonoia :آدرس
)(طبقه دوم
+30 210 5202.800 :شماره تلفن
+30 210 5202.801 :فکس
polykentro@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره آیوانینا



68 Marikas Kotopouli Street, 45445 Ioannina :آدرس
+30 2651077449 : فکس-شماره تلفن
ioannina@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره هراکلیون



3 Stenimachou Street, 71305 Heraklion Crete :آدرس
+30 2810 341387 : فکس-شماره تلفن
irakleio@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره تسالونیکی



10 Alexandroupoleos Street (West town entrance), 54627 Thessaloniki :آدرس
+30 2310 528984-988 :شماره تلفن
+30 2310 528980 :فکس

thessaloniki@isotita.gr :ایمیل

مرکز مشاوره کورفو



National Road of Palaiokastritsa 7, 49100 Corfu :آدرس
+30 26610 47396 : فکس-شماره تلفن
+30 26610 80344 :فکس
kerkyra@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره کوزانی



22 I. Makrygianni Street, 50100 Kozani :آدرس
+30 24610 49672 :شماره تلفن
+30 2461049673 :فکس
kozani@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره کوموتینی



Konstantinou Palaiologou (on the Municipal Market), 69132 Komotini :آدرس
+30 25310 33290 :شماره تلفن
+30 25310 33370 :فکس
komotini@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره المیا



9-11 Leonidou Street, 35133 Lamia :آدرس
+30 22310 20059 :شماره تلفن
+30 22310 20308 :فکس
lamia@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره الریسا



4 Galinou Street, 41222 Larisa :آدرس
+30 2410 535840 :شماره تلفن
+30 2410 538365 :فکس
larisa@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره میتلن



2 Papadiamanti Street, 81132 Mytilene :آدرس
+30 22510 34470 :شماره تلفن
+30 22510 34471 :فکس
mytilini@isotita.gr :ایمیل
مرکز مشاوره پاتراس



101b Kanakari Street, 262 21 Patras :آدرس
+30 2610 620059 : فکس-شماره تلفن
patra@isotita.gr :ایمیل



مرکز مشاوره پیرائوس

آدرسEthnarchou Makariou Avenue, Neo Faliro, PC 185 47 :
(در داخل استادیوم صلح و دوستی ،ورودی خبرنگار طبقه همکف ،اتاق )D
شماره تلفن +30 210 48 28 970 :و +30 210 48 25 372
فکس+30 210 48 22 425 :
ایمیلpeiraias@isotita.gr :


مرکز مشاوره سیروس

آدرس2 Folegandrou Street, 84100 Ermoupoli :
شماره تلفن+30 22810 76496 :
فکس+30 22810 76497 :
ایمیلermoupoli@isotita.gr :


مرکز مشاوره تریپولی

آدرسNew Municipal Market Square, 22131 Tripoli :
شماره تلفن+30 2710 241814 :
فکس+30 2710 239592 :
ایمیلtripoli@isotita.gr :

مراکز مشاوره دولت محلی

. مراکز مشاوره دولت محلی نیز مشغول به فعالیت هستند که خدمات مذکور را ارائه مینمایند،بجز موارد فوق
:آنها عبارتند از
مرکز مشاوره الکساندروپولی



New Municipal Indoor Swimming Pool of Alexandroupoli :آدرس
+30 2551025629 : فکس-شماره تلفن
isotita@alexpolis.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αλεξανδρούπολης :صفحه فیسبوک
isotitalexpolis.blogspot.com :وبسایت
مرکز مشاوره آرتا



24 Tzavella Street, P.C. 47131:آدرس
+30 2681077400 : فکس-شماره تلفن
womenaid@arta.gr ، skgarta@gmail.com :ایمیل
Συμβουλευτικό Γυναικών Δήμου Αρταίων :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره ورویا



3A Kapetan Agra Street, P.C. 59131 :آدرس
+30 23310 65304 :شماره تلفن
+30 23310 64530 :فکس
isotita@veria.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό κέντρο υποστήριξης γυναικών Δήμου Βέροιας :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره زانته



,Gaitani (Community Office) :آدرس
+30 2695025997 : فکس-شماره تلفن
symvouleftikozakynthos@gmail.com :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Ζακύνθου :صفحه فیسبوک

مرکز مشاوره تیوا



3 Kyprou Street, P.C. 3200, Thiva :آدرس
+30 2262 0 89574 - +30 2262 0 89576 : فکس-شماره تلفن
symvouleutiko@thiva.gr :ایمیل
www.sumvouleutikothivas.blogspot.gr :وبسایت

مرکز مشاوره کاواال



9 K. Palaiologou Street, former PIKPA :آدرس
+30 2513500190, +30 2513500194, +30 +30 2513500165, +30 :شماره تلفن
2513500442
+30 2510451397 :فکس
womensaid@dkavalas.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καβάλας :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره کاالماتا



Perrotou and Mantiklou Street :آدرس

+30 27210 99212, +30 27210 99225 : فکس-شماره تلفن
ksg@kalamata.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καλαμάτας :صفحه فیسبوک
) (وبسایت شهرداری کاالماتاwww.kalamata.gr :وبسایت

مرکز مشاوره کاستوریا



Chloi Area, New Labour Residencies :آدرس
+30 2467022122 : فکس-شماره تلفن
counsellingwomenkastoria@gmail.com :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Καστοριάς :صفحه فیسبوک
/http://supportwomenkastoria.blogspot.gr :وبسایت

مرکز مشاوره کاترینی



21 Avgoustinou Street, Katerini :آدرس
+30 2351036678 : فکس-شماره تلفن
womenaid@katerini.gr :ایمیل

 دراپتسونا-مرکز مشاوره کراتسینی



25th Martiou and Dominikou Theotokopoulou Street, Drapetsona, 18648 :آدرس

+30 2104614575 :شماره تلفن
+30 2104614641 :فکس
skkeratsini@gmail.com :ایمیل
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κερατσινίου- :صفحه فیسبوک
Δραπετσώνας
www.womenaid.wix.com/keratsini :وبسایت

مرکز مشاوره کفالونیا



46 P. Charokopou Street, 28100 Argostoli :آدرس
+30 26710 20022 :شماره تلفن
+30 26710 20025 :فکس
kesy@kefallonia.gov.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Κεφαλονιάς :صفحه فیسبوک
kesykefallonia.blogspot.gr :وبسایت

مرکز مشاوره کورینت



58 Ethnikis Anexartisias Avenue :آدرس
+30 27410 74670 :شماره تلفن
skgyndk@otenet.gr :ایمیل
مرکز مشاوره کوس



25th Martiou and E. Kiapoka (corner), Zipari, Kos :آدرس
+30 22420 67420 :شماره تلفن
+30 22420 67429 :فکس
women@kos.gr :ایمیل
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Δήμου Κω :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره پریستری



1 Ethnarchou Makariou Street :آدرس
+30 210-5783265 : فکس-شماره تلفن
skg@peristeri.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Περιστερίου :صفحه فیسبوک
womenaidperisteri.blogspot.gr :وبسایت
مرکز مشاوره پروزا



6 Ionias Street, Preveza :آدرس
+30 2682024444 - +30 2682089667 : فکس-شماره تلفن
womenaid@1485.syzefxis.gov.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Κακοποιημένων Γυναικών Δήμου Πρέβεζας :صفحه فیسبوک
 ایلیا،مرکز مشاوره پیرگوس



Gymnasiarchou Douka and Xanthou :آدرس
+30 2621020532 :شماره تلفن
pirgoswomen@outlook.com :ایمیل

Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Πύργου :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره رتیمنو



.98 Kountouriotou Ave :آدرس
+30 28310 56607 : فکس-شماره تلفن
+30 28310 21270 :فکس
isotitavia.reth@gmail.com :ایمیل
Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων βίας Δήμου :صفحه فیسبوک
Ρεθύμνης
مرکز مشاوره رودز



Agioi Apostoli Square (alongside KEP) :آدرس
+30 2241067155 - +30 2241067120 - +30 2241067128 : فکس-شماره تلفن
+30 2241067123 :فکس
ksymbouleytikorodou@gmail.com :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Ρόδου :صفحه فیسبوک
www.rhodes.gr :وبسایت

مرکز مشاوره سرس



10 Ionos Dragoumi Street – Serres - P.C. 62122 :آدرس
+30 2321022253 :شماره تلفن
+30 2321022268 :فکس

www.womenaid@serres.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Σερρών :صفحه فیسبوک
https://womenaidserres.wordpress.com :وبسایت

مرکز مشاوره زنان شهرداری تریکاال



Theodosopoulou and Tzoumagias (opposite PPC) :آدرس
+30 24310-27943 :شماره تلفن
+30 24310-25287 :فکس
skg@trikalacity.gr :ایمیل
/https://www.facebook.com/supportwomentrikala.gr :صفحه فیسبوک
/http://supportwomen.trikalacity.gr :وبسایت
مرکز مشاوره فلورینا



49 Kontopoulou Street, Florina, 53100 :آدرس
+30 2385024081 :شماره تلفن
+30 2385024083 :فکس
symv.kentro.flo@gmail.com :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Φλώρινας :صفحه فیسبوک
https://www.facebook.com/symvouleutikokentroflorinas/
/http://womenaidflorina.blogspot.gr :وبسایت
مرکز مشاوره فیلی



23 I. Kampoli Street - Ano Liosia :آدرس
+30 210-2483360 : فکس-شماره تلفن

ksfylis@fyli.gr :ایمیل
 شهرداری فیلیwww.facebook.com/Συμβουλευτικό-Κέντρο-Γυναικών :صفحه فیسبوک
مرکز مشاوره چاالندری



7 Str. Al. Papagou Street :آدرس
+30 210 6899916 : فکس-شماره تلفن
womenaidhalandri@gmail.com :ایمیل
/http://womenaidhalandri.wordpress.com :وبسایت

مرکز مشاوره چالکیدا



Agiou Panteleimonos & Polytechniou :آدرس
Municipal Building of Vasilikos (Municipal Unit of Lilantia)
P.C. 34002 Vasiliko
+30 2221351826-7 :شماره تلفن
skg.xalkideon@dchalkideon.gr :ایمیل
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Χαλκιδέων :صفحه فیسبوک

مرکز مشاوره چیوس



27 Veriti Street, Kammenos Pyrgos :آدرس
+30 2271351933  و+30 2271350040 : فکس-شماره تلفن
womanaid@outlook.com :ایمیل

صفحه فیسبوکΚέντρο Συμβουλευτικής Δήμου Χίου :
وبسایتwww.chioscity.gr :


مرکز مشاوره کاردیتسا

آدرس22 Iroon Polytechneiou Street :
شماره تلفن+30 2441071594, +30 2441077122 :
فکس+30 2441075141 :
ایمیلwckarditsa@gmail.com , info@wck.gr:
صفحه فیسبوکΚέντρο Γυναικών Καρδίτσας :
وبسایتwww.wck.gr:

 41 خوابگاه
این خوابگاهها مسکن امنی را برای زنان قربانی خشونت و کودکانشان را فراهم میکنند .همچنین حمایت
روانی ،مشاوره شغلی و حقوقی را از طریق مراکز مشاوره ارائه میدهند و دسترسی به خدمات بهداشتی و
ثبت نام کودکان در مدارس را تسهیل میکنند.
تمام خدمات شبکه رایگان است.
هدف از تمام خدمات ،توانمندسازی زنان قربانی خشونت و کمک به آنها برای به دست آوردن اعتماد به نفس
خود است تا بتوانند مسئولیت زندگی حرفهای ،شخصی و خانوادگی خود را بر عهده گرفته و بهترین تصمیمها
را برای آینده خود اتخاذ کنند.
در تاریخ  05.3.0102قانون  4100/2000در کشور ما به اجرا درآمد که به تصویب کنوانسیون استانبول
( کنوانسیون شورای اروپا در خصوص جلوگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی) پرداخت.
این کنوانسیون بر پیشگیری از خشونت مبتنی بر جنسیت از طریق برنامههای آموزش و آگاهیافزایی
تخصصی تأکید میکند و از جمله به انجام اقدامات خاص برای محافظت از زنان قربانی خشونت به منظور
جلوگیری از قربانی شدن مجدد میپردازد.
محتوای این وبسایت نظرات نویسندگان را نشان میدهد و مسئولیت این محتوا تنها برعهده خودشان است.
کمیسیون اروپا هیچگونه مسئولیتی در قبال استفاده از اطالعات مندرج در آن برعهده ندارد.

