Η πράξη με τίτλο «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων Βίας στο Δήμο
Βόλου» έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας “Ανάπτυξη και αξιοποίηση ικανοτήτων
ανθρώπινου δυναμικού-ενεργός κοινωνική ενσωμάτωση” στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«ΘΕΣΣΑΛΙΑ 2014-2020» (με κωδ. ΟΠΣ 5000683), με προϋπολογισμό 746.101,00 € και
συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Βόλου λειτουργεί από την 24η
Σεπτεμβρίου 2013. Η λειτουργία της δομής παρατάθηκε σύμφωνα με την αριθ. 5419/18-1-19
Τροποποίηση Απόφασης Υλοποίησης με Ιδια Μέσα (ΑΔΑ: 7ΖΙΖΩ96-ΟΜ7) μέχρι τις 30/11/2020.
Στόχος του ξενώνα είναι η παροχή ασφαλούς διαμονής στις γυναίκες θύματα βίας και των παιδιών
τους. Παρέχεται στις γυναίκες που φιλοξενούνται και στα παιδιά τους, στέγη, προστασία, ασφάλεια,
ψυχολογική και κοινωνική υποστήριξη από εξειδικευμένο προσωπικό (ψυχολόγο και κοινωνικές
λειτουργούς), με σκοπό την αυτονομία τους, την ενδυνάμωση και την επανένταξή τους στην κοινωνία
και στην αγορά εργασίας. Διευκολύνεται η πρόσβασή τους σε φορείς που έχουν σχέση με την
απασχόληση, εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, όπως επίσης και στους φορείς υγείας και πρόνοιας.
Υπηρεσίες που παρέχονται:
Ο Ξενώνα προσφέρει ασφαλή διαμονή που περιλαμβάνει στέγη και διατροφή. Η διαμονή έχει
μεταβατικό / προσωρινό χαρακτήρα, με στόχο η γυναίκα να επανέλθει στην κοινότητα και να ζήσει
ανεξάρτητα από την βία και έξω από αυτή.
Φιλοξενούνται γυναίκες που έχουν υποστεί και υφίστανται βία σε όλες τις μορφές ή/και
πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες, άστεγες κ.λπ.) μαζί
με τα παιδιά τους, εφόσον πρόκειται για κορίτσια έως 18 ετών και αγόρια έως 12 ετών κι εφόσον
διατρέχουν κίνδυνο και χρήζουν ασφαλούς διαμονής. Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς
παραπομπής λαμβάνουν υπόψη τους το όριο ηλικίας των 12 ετών. Οι φιλοξενούμενες γυναίκες και τα
παιδιά τους μπορούν να φιλοξενηθούν έως 3 μήνες, ενώ ανάλογα με την περίπτωση και αν κριθεί
αναγκαίο από το επιστημονικό προσωπικό και τη Διοίκηση του Ξενώνα, η διάρκεια φιλοξενίας μπορεί
να παραταθεί. Ο Ξενώνας διαθέτει επαρκή μέτρα για την ασφάλεια των φιλοξενούμενων, ενώ
παράλληλα συνεργάζεται με το τοπικό Αστυνομικό Τμήμα.
 Ο Ξενώνας έχει δυναμικότητα 21 ατόμων (γυναικών και των παιδιών τους) και τα υπνοδωμάτια
φιλοξενίας έχουν ανεξάρτητη τουαλέτα-μπάνιο.
 Φυλάσσεται σε 24ωρη βάση, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου κι έχει συστήματα ασφαλείας,
συναγερμού και άμεσης σύνδεσης με την Ελληνική Αστυνομία.
 Παρέχει Κοινωνική στήριξη από Κοινωνικές Λειτουργούς
 Παρέχει Ψυχολογική στήριξη από Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο
 Παρέχει Επαγγελματική συμβουλευτική, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση και
 Νομική στήριξη, σε συνεργασία με τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γενικής Γραμματείας
Ισότητας των Φύλων.

 Το επιστημονικό προσωπικό του Ξενώνα πραγματοποιεί δράσεις ενημέρωσης κι ευαισθητοποίησης
των δημοτών, με ημερίδες, διαλέξεις και ομιλίες στα σχολεία όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης
στον διευρυμένο Καλλικρατικό Δήμο Βόλου.
Στελέχωση – Ώρες Λειτουργίας:
Ο Ξενώνας στελεχώνεται από 2 Κοινωνικές Λειτουργούς, 1 Ψυχολόγο-Παιδοψυχολόγο, 1 Διοικητική
Υπάλληλο και 1 Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων.
Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από


τα Συμβουλευτικά Κέντρα του Δικτύου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων,



Τα Κέντρα Κοινότητας και τις κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων και

 Τις Υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΚΑ)
Σε πολύ κρίσιμες και έκτακτες περιπτώσεις παραπομπή μπορεί να γίνει από την τηλεφωνική
γραμμή SOS 15900, μετά από έγκριση της ΓΓΙΦ.
Εισαγωγή στον Ξενώνα
Οι φιλοξενούμενες κατά την εγκατάστασή τους ενημερώνονται προφορικά και γραπτά για τους
κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του Ξενώνα. Στη συνέχεια έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν
τη σχετική φόρμα των εν λόγω κανόνων. Η υποψήφια φιλοξενούμενη συμπληρώνει έντυπη αίτηση
οικειοθελούς προσέλευσης για φιλοξενία. Για την αποδοχή της αίτησης συνεκτιμώνται τα
προσκομισθέντα παραπεμπτικά έγγραφα και πραγματοποιείται ατομική συνέντευξη από την
Κοινωνική Λειτουργό.
Απαραίτητες για την εισαγωγή στον Ξενώνα είναι οι ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:
 Γνωμάτευση από γενικό/ή ιατρό ή παθολόγο για αερογενώς μεταδιδόμενα νοσήματα
 Δερματολογική εκτίμηση για μεταδοτικές δερματικές ασθένειες
 Ψυχιατρική εκτίμηση για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα και
 Παιδιατρική γνωμάτευση για τα παιδιά των γυναικών.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινή εισαγωγή
μέγιστης διάρκειας 3 ημερών στον Ξενώνα, χωρίς να έχουν γίνει οι προαναφερθείσες ιατρικές
εξετάσεις, για την προσωρινή φιλοξενία της συγκεκριμένης γυναίκας, σε υπάρχων χωριστό τμήμα του
Ξενώνα.
Πληροφορίες:
Τα τηλέφωνα επικοινωνίας καθώς και η διεύθυνση του Ξενώνα είναι απόρρητα για λόγους ασφαλείας
και επομένως οι ενδιαφερόμενες μπορούν να απευθύνονται:

 με Email στον Ξενώνα Βόλου: xfkg.dvolou@gmail.com
 στο Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας , της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, ΚΑΠΗ και Δημόσιας
Υγείας Δήμου Βόλου (γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών: 24213 53145, -146
γραφείο Προϊσταμένης: 24213 53140
γραφείο Υπεύθυνης έργου: 24213 53155)
στην 24ωρη πανελλήνιας εμβέλειας τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (00:00-24:00)

