خدمات تخصصی :برای خدمت گیرنده و فرزندان وی در
مرکز ،خدمات تخصصی ذیل ارایه میگردد

خدمات حقوقی  :خدمات حقوقی عبارتند از:
• ارایه راهنمایی های حقوقی به افراد
• پیگیری امور حقوقی افراد از مراجع ذیربط ( دادگاهها و )...
خدمات فرهنگی ،آموزشی و اشتغال  :برخی خدمات فرهنگی و

اجتماعـی عبارتنـد از:
• فعالیت های کاهش بحران
• مصاحبه تشخیصی وبرنامه ریزی جهت مداخله
• پاسخ به نیازهای پایه و ارایه خدمات اجتماعی
• آموزش اقدامات محافظت کننده و ارتباط با خانواده
• برنامه های توسعه شغلی
• حمایت یابی و بازتوانی
• مداخالت تخصصی با مرتکبین خشونت
• پیگیری پس از ترخیص

آموزشی شامل موارد ذیل می باشد:
• آموزش مهارتهای زندگی و ...
• آمادهســـازی شـــغلی و آموزشهـــای مرتبـــط در راســـتای
توانمندیســـازی خدمـــت گیرنـــدگان
• توسعه شغلی یا کاریابی
• برنامهریزی جهت گذران اوقات فراغت متناسب با نوع
مشکل و مدت زمان اقامت در مرکز

خدمـات مـددکاری اجتماعـی :برخـی از خدمـات مـددکاری

خدمات بهداشتی و درمانی :برخی از خدمات بهداشتی و
درمانی عبارتنداز :
• تهیه شرح حال
• انجام معاینات کامل
• انجام آزمایشات پارا کلینیکی روتین
• تشخیص و تدوین و اجرای طرح خاص درمانی
• نظارت بر بهداشت فردی ،محیط
5

ݢم ی�ز� ݣ خ� ݣ ݣݤدم ݑ
ٮ

ع ن � ݑ م �� ت
م
م او ݡٮ ا ور ا ج اعی

خدمات تیم تخصصی:
• مطالعه ارزیابیهای صورت گرفته توسط سایر کارشناسان
مرکز و برنامه ریزی برای فعالیتهای تیمی
• ارائه راهنماییهای الزم به خدمت گیرنده جهت اتخاذ
تصمیم مناسب و متناسب با وضعیت وی از َبدو ورود تا زمان
ترخیص
• تعیین نحوه پیگیری پس از ترخیص
نحوه پذیرش در مرکز
ارجاعی از :مرکز مداخله در بحرانهای فردی ،خانوادگی و
اجتماعی

شماره تماس سازمان بهزیستی کشور:
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خانه امن زنان
خشونتدیده

خدمات روانشناسی :برخی از خدمات روانشناسی عبارتند
از:
• فعالیت های کاهش بحران
• مصاحبه بالینی و معاینه وضعیت روانی
• انجام آزمون_ها
• آموزش مهارتهای زندگی ( با همکاری مددکار اجتماعی)
• مشاوره و درمان اعم از مشاوره فردی و روانشناسی خانوادگی
و گروهی

جهت اطالع از جزیئات طرح ،با سازمان بهزیستی
تماس حاصل نمایید.

بسمهتعالی

خانه امن زنان خشونت دیده

خانه امن:
خانه امن مرکزی اقامتی اسـت برای اسـکان زنان و کودکان
تحـت حضانـت ایشـان ( دختـران بـدون محدودیت سـنی و
پسـران تـا  12سـال ) کـه بـه دلیـل مورد خشـونت قـرار گرفتن
یـا احتمـال بـروز خشـونت نیـاز بـه اسـکان در محـل امـن
دارنـد .در ایـن خانـه ،مداخلات بهصـورت کوتـاه مـدت
بـرای پاسـخگویی بـه نیازهـای اساسـی ماننـد خـورا ک،
پوشـا ک ،سـرپناه و امنیـت همچنیـن مداخلات بلندمـدت
ماننـد اقدامات تخصصی بهمنظورحمایت و توانمندسـازی
مراجعیـن انجـام میشـود و بهصـورت شـبانه روزی و رایـگان
در دسـترس اسـت.
مبانی قانونی :
بــه اســتناد اصــل دهــم 21 ،و  29قانــون اساســی و مــاده
الیحــه قانونــی تشــکیل ســازمان بهزیســتی مصــوب مــورخ
 1359/3 /24و مضمــون اول و چهــارم ســند چشــم انــداز
توســعه بیســت ســاله کشــور و همچنیــن بــه منظــور مواجهــه
صحیــح بــا افــراد درمعــرض آســیب یــا آســیب دیــده اجتماعــی
و فراهــم کــردن زمینــه ادامــه زندگــی ســالم در جامعــه و بــه
اســتناد آییننامــه چتــر ایمنــی رفــاه مصوبــه هیــأت محتــرم
وزیــران و آییــن نامــه فوریتهــای اجتماعــی مصــوب هیــأت
وزیــران و قانــون برنامهچهــارم و مــاده  1و  4و  9قانــون
ســاختار نظــام جامــع رفــاه و تأمیــن اجتماعــی در سراســر
کشــور و طبــق سیاســتهای کلــی برنامــه پنجــم توســعه
اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی جمهــوری اســامی مبنــی
بــر تقویــت نهــاد خانــواده و جایــگاه زن درآن ،ایــن مرا کــز
راهانــدازی گردیدهانــد.
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کودکان تحت حضانت مادران خشونتدیده

زنان تحت خشونت خانگی
افراد
مشمول

نحوه
پذیرش

مرا کز
مداخله در بحران

خدمات
اجتماع محور

خدمات
تخصصی

خدمات
روزانه

اهداف
تأمین محل امن جهت زنان در معرض خشونت یا خشونتدیده و
فرزندان آنها (با درنظر گرفتن محدودیتهای سنی شرعی برای پسران)

 -1اقدامات محافظتکننده
 -2برنامههای حمایت از کودکان و خانواده

مداخله در مشکل یا وضعیت خشونتدیده یا در معرض خشونت
به منظور ارتقاء سطح دانش و آ گاهی آنها و خانوادههایشان و کمک
به درک موقعیت خود در شرایط خشونتزا و به کارگیری شیوههای
پیشگیرانه
ارتقاء توانمندیهای زنان در معرض خشونت و خشونتدیده
و خانوادههایشان جهت مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط
بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی به موقع.
شناسایی سایر آسیبهای اجتماعی مرتبط با خشونت علیه زنان
و مداخله در جهت کنترل و یا رفع آنها
اطالعرسانی و آ گاهسازی عمومی در رابطه با خشونت علیه
زنان،نشانهها و راهکارها
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 -1آ گاهسازی زنان در معرض خشونت و خشونتدیده
 -2ارزیابی اجتماعی محلی
 -3تشکیل تیمهای محلی پیشگیری از خشونت
 -4برنامهریزی اجتماعمحور
 -5ارزیابی برنامههای اجتماع محور

نحوه
ترخیص

خدمات
نگهداری
 -1پاسخ به نیازهای پایه
 -2اقامت
 -3برنامههای خاص کودکان زنان خشونتدیده
 -4برنامههای توسعه شغلی
 -5برنامههای آموزشی مهارتهای زندگی
 -6حمایت حقوقی و دادسری
 -7حمایتیابی

ایجاد زندگی مستقل از طریق ایجاد
ت یابی
محیط امن ،اشتغال و حمای 
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ارجاع به سایر
مرا کز ذیربط

بازگشت به
خانواده یا اقوام نزدیک

