ﮐﻨﻨﺪ؟دﯾﺪه ﭼﻪ ﻣﯽاز ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﺳﺎزﻣﺎن
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ﺑﺎران ﺧﺴﺮوی
از راهﻫﺎی ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ارﺟﺎع آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه
ﺳﺮوﯾﺲدﻫﯽ و ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﯾﺎ ﺟﺮم ،زﻧﺪﮔﯿﺸﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ
ﺷﺎﻣﻞ ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺑﺎزﻣﺎﻧﺪﮔﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ،آزار ﺟﻨﺴﯽ و ﮐﻮدک آزاری اﺳﺖ .ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺮای ﺑﻪ
رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل در زﻧﺪﮔﯽ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی اﺳﺖ .در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت راﯾﮕﺎن اﺳﺖ و از ﺳﻮی انﺟﯽاو )(NGOﻫﺎ،
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻏﯿﺮدوﻟﺘﯽ ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﻧﻈﺎرت و ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻣﺎﻟﯽ دوﻟﺖ اراﺋﻪ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺧﺪﻣﺎت اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد زﯾﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻫﻤﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ اﯾﻦ ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎ را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰی
ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺧﺪﻣﺎت را دارﻧﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن :ﮔﺎﻫﯽ ﻫﺪف ﺑﻌﻀﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ،ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬاری در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮﮐﺰﻫﺎ ﺑﺎ راه اﻧﺪاﺧﺘﻦ
ﮐﺎرزار )ﮐﻤﭙﯿﻦﺳﺎزی( ﺳﻌﯽ در اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ دارﻧﺪ و ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ راﺑﻄﻪ )ﻻﺑﯽ( ﺑﺎ ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاران ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺗﻼش ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ را در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ ﮐﻪ ﻫﺪﻓﺶ اﻓﺰاﯾﺶ آﮔﺎﻫﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ در ﺑﺎره ﭘﺎﯾﯿﻦ آوردن آﻣﺎر ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻗﺴﻤﺘﯽ از ﺑﻮدﺟﻪ و ﺗﻮان ﺧﻮد را ﺻﺮف ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﻄﺢ ﮐﻼن ﮐﻨﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﯿﻠﺒﻮردﻫﺎﯾﯽ در ﺳﻄﺢ ﺷﻬﺮ اﺟﺎره ﮐﻨﺪ ﺗﺎ
ﺷﻤﺎره ﺗﻤﺎس ﺧﻂ ﺑﺤﺮان را در اﺧﺘﯿﺎر ﻋﻤﻮم ﺑﮕﺬارد ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ
دﯾﺪار ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﻔﺮﺳﺘﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی :ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ،ﺧﺪﻣﺎﺗﺸﺎن در ﺟﻬﺖ ﺑﻬﺒﻮد و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد
دﯾﺪهﻫﻤﺮاه ﺧﺸﻮﻧﺖ … ﻫﺎ ،در ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ،ﻣﺮاﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ وﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻀﺎﯾﯽ و دادﮔﺎهدﯾﺪه اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺳﻌﯽ ﻣﯽﺧﺸﻮﻧﺖ
ﻫﺎی ﻧﺎآﺷﻨﺎ در ﮐﻨﺎرش ﺑﺎﺷﻨﺪ و ازﻣﻄﻠﻊ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻌﯽ ﮐﻨﻨﺪ در ﻣﺤﯿﻂ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﺗﺎ او اﺣﺴﺎس ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ ﻧﮑﻨﺪ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل او را از روﻧﺪ ﭘﺮوﺳﻪ
ﺣﻘﻮﻗﺶ دﻓﺎع ﮐﻨﻨﺪ.
ﻋﻀﻮ ﮐﺎﻧﺎل ﺗﻠﮕﺮام ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﺑﺸﻮﯾﺪ.
آﻣﻮزش :ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻫﺪﻓﺸﺎن آﻣﻮزش اﺳﺖ .اﯾﻦ آﻣﻮزش ﮔﺎﻫﯽ در دو ﺳﻄﺢ اﺳﺖ .ﯾﮏ ﺳﻄﺢ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در
 .ﺳﻄﺢ… داوﻃﻠﺒﺎن و ﭘﺮﺳﺘﺎران ،اﻓﺮاد ﻣﺘﺨﺼﺺ ،ﮔﺬاران ،ﭘﺰﺷﮑﺎن،ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ،ﻗﺎﻧﻮنﮐﻨﻨﺪ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎناﯾﻦ ﺣﻮزه ﮐﺎر ﻣﯽ
دﯾﮕﺮ آﻣﻮزش ﻫﻢ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ آﻣﻮزش ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻣﻮزش دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت ﻋﻤﻮﻣﯽ ﯾﺎ آﻣﻮزش ﻣﻬﺎرتﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻋﺎﻃﻔﯽ :ﯾﮑﯽ از ﺧﺪﻣﺎت ﻣﻬﻢ اﯾﻦ ﻣﺮاﮐﺰ ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﯿﺪن ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻓﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﻣﻌﻤﻮﻻ واﺑﺴﺘﻪ ﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از ﺗﯿﻢﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ.
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اﯾﻦ ﺗﯿﻢﻫﺎ ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮ را اراﺋﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﻣﺎ در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﮐﺎرﺷﺎن ﻣﺤﺪود ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮارد ﻧﯿﺴﺖ:
ﻣﺸﺎوره ﻓﺮدی :ﻓﺮد ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺸﺎور ،روان درﻣﺎنﮔﺮ ،ﻣﺪدﮐﺎر ﯾﺎ روانﭘﺰﺷﮏ را ﺑﺒﯿﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﯽ :ﻓﺮد در ﺟﻠﺴﺎت ﮔﺮوﻫﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﯾﮕﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن ﺷﺮﮐﺖ ﻣﯽﮐﻨﺪ .در اﯾﻦ ﺟﻠﺴﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﻣﺸﺎور ﯾﺎ روان
درﻣﺎنﮔﺮ اﺳﺖ و ﺷﺮﮐﺖ ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻫﻤﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .در اﯾﻦ ﻧﺸﺴﺖﻫﺎ ﺑﺎ ﮐﻤﮏ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ،اﻓﺮاد ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮد را ﺑﻪ
اﺷﺘﺮاک ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ و ﺑﻪ اﯾﻦ ﺻﻮرت از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺑﻪ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.
ﻣﺸﺎوره در ﺑﺤﺮان :اﻓﺮاد در ﺻﻮرت ﺑﺤﺮان ﺗﯿﻢ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ داﺷﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ در اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﺣﺘﻤﺎ ﻣﺪدﮐﺎراﻧﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﻓﺮد را در اﯾﻦ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ .اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺮار دادن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﻧﻘﻄﻪ اﻣﻦ و ﮐﻤﮏ ﮐﺮدن و وﺻﻞ ﮐﺮدن او ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ و
ﺳﺮوﯾﺲﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ دﯾﮕﺮ اﺳﺖ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ :اﯾﻦ ﺣﻤﺎﯾﺖ در ﭼﻨﺪﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن داﻧﺶ ﻓﺮد از ﺣﻘﻮق ﺧﻮد اﺳﺖ .در ﻣﺮﺣﻠﻪ دﯾﮕﺮ
اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در دادﮔﺎه ﯾﺎ ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﻠﯿﺲ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺸﺎوره ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ وﮐﯿﻞ ﯾﺎ ﻣﺘﺨﺼﺺ در ﺣﻮزه ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ
اﺳﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ.
ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﺑﺎﺷﺪ .ﻣﺜﻼ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺟﺮﻣﯽ ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ :اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه در ﺟﺮﯾﺎن
دﻓﺎع از ﺧﻮد ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖﮔﺮ آﺳﯿﺐ ﺟﺪی زده ﺑﺎﺷﺪ ،ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﮐﻤﮏﻫﺎی ﻻزم را ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﮔﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه درﺧﻮاﺳﺖ ﻃﻼق،
دﺳﺘﻮر ﻣﺤﺪودﯾﺖ ارﺗﺒﺎط ﯾﺎ ﺣﻀﺎﻧﺖ ﮐﻮدﮐﺎن را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،وﮐﯿﻼنِ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻃﻮل روﻧﺪ ﻗﻀﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺻﻮرت راﯾﮕﺎن
ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﮔﺎن را ﺣﻤﺎﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
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از دﯾﮕﺮ ﺧﺪﻣﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ زﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻣﺪارک ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ دارد ،از ﺟﻤﻠﻪ ﮐﺎرت ﻫﻮﯾﺘﯽ ﯾﺎ درﺧﻮاﺳﺖ
ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﯾﺎ اﮔﺮ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﯽ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﻪروﺳﺖ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ درﯾﺎﻓﺖ وﯾﺰا دارد.
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺨﻮاﻧﯿﺪ:
ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻣﻨﯿﺖ را در ﭘﺮوﺳﻪ ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﯾﻢ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎﻧﻮن را ﺑﻪ ﻧﻔﻊ زﻧﺎن ﻋﻮض ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؟
ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮان ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮدﺷﺎن ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﺗﯿﻢ داوﻃﻠﺒﺎن :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺷﺪه از اﻓﺮادی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت داوﻃﻠﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﮑﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎی ﺗﺨﺼﺼﯽ
ﻧﺪارﻧﺪ و ﮐﻤﮏﻫﺎﯾﺸﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮارد ﺟﺰﯾﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﻤﮏ در ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﯾﺎ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪﻫﮕﺎن.
ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮی در زﻣﯿﻨﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺧﺎﻧﮕﯽ ﻫﺮ ﻧﻮع داوﻃﻠﺒﯽ را ﻗﺒﻮل ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ و داوﻃﻠﺒﺎن ﺑﺎﯾﺪ ﺳﻮء ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و
در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﭼﮏ و ﮐﻨﺘﺮل ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﺗﯿﻢ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ و ارزﯾﺎﺑﯽ :ﺗﯿﻢ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ در ﺑﺪو ورود ﺑﺎ ﻓﺮد ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺗﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺑﻪ ﭼﻪ
ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
ﺗﯿﻢ ﻣﺪدﮐﺎری و ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺮوﻧﺪه :ﻣﻌﻤﻮﻻ وﻗﺘﯽ ﻓﺮد ﻣﺪدﺟﻮی اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻪ او ﻣﺪدﮐﺎر ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪهای اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽدﻫﻨﺪ.
اﯾﻦ ﺗﯿﻢ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎی ﺣﻤﺎﯾﺖﮔﺮ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع ﻣﯽدﻫﺪ و ﻣﺴﺌﻮل ﺗﻬﯿﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اﻣﻦ ﺑﺮای اوﺳﺖ .در ﺑﻌﻀﯽ ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ
ﮐﻪ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ دارﻧﺪ ،ﻣﺪدﮐﺎران در ﺷﯿﻔﺖ ﺷﺐ و در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

●

●

●

در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻫﺪف آنﻫﺎ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺪه ،او را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی اﻣﻦ دارﻧﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻄﺮ ﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺑﺮای ﺧﺸﻮﻧﺖﻫﺎ ﺧﺎﻧﻪﺗﯿﻢ ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ  :ﺑﻌﻀﯽ از اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن
اﻣﻦ ﺳﮑﻮﻧﺖ ﻣﯽدﻫﻨﺪ .ﺳﮑﻮﻧﺖ در اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه و درﺟﻪ ﺧﻄﺮ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﮔﺎﻫﯽ ﺣﺘﯽ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎی
اﻣﻦ ،ﺧﺎرج از ﺷﻬﺮ و ﻣﺤﺪوده زﻧﺪﮔﯽ ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻧﺸﺎﻧﯽ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻏﯿﺮ از ﻣﺪدﮐﺎر و ﻣﺴﺌﻮل ﭘﺮوﻧﺪه و
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﺧﺎﻧﻪ اﻣﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﮐﺴﯽ از ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

●

ﻫﻤﺎنﻃﻮر ﮐﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺣﻤﺎﯾﺘﯽ ﻫﻤﻪ ﻣﻮارد ﺧﺪﻣﺎترﺳﺎﻧﯽ را ﻧﺪارﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه ﺳﻌﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﺻﻮرت ﻧﺒﻮد
ﺧﺪﻣﺎت ،ﺧﺸﻮﻧﺖدﯾﺪه را ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ دﯾﮕﺮ ارﺟﺎع دﻫﻨﺪ.
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