ЛОГОТИПИ CARITAS ТА FARSI PROSSIMO
Напрям насильства над жінками
Послуги для підтримки жінок, які постраждали від насильства
ІСТОРІЯ ТА ФІЛОСОФІЯ НАПРЯМУ
У 1994 році Caritas Ambrosiana започаткував напрям щодо жорстокого
поводження та психологічного дискомфорту жінок з метою запобігання
насильства щодо жінок, працюючи над культурним контекстом, який його
породжує, і водночас пропонуючи жінкам захист і супровід на шляху до
автономії. Всі заходи здійснюються в співпраці з Farsi Prossimo ONLUS.
Мета

•
•
•
•
•

Збільшити увагу щодо аргументу насильства щодо жінок шляхом
активного залучення церковної та громадьської спільноти
Підтримувати захист громадьських прав жінок
Сприяти просвітницькій та профілактичній діяльності
Пропонувати навчання
Вислуховувати та супроводжувати жінок, які потерпають від жорстокого
поводження та насильства

“…«... хоча відбулися значні покращення у визнанні
прав жінок та їх участі в громадському просторі, у
деяких країнах ще багато чого потрібно розвивати.
Неприйнятні звичаї ще не викорінені. Перш за все
ганебне насильство, яке іноді використовується проти
жінок, Сімейне насильство та різні форми рабства, які є
не демонстрацією чоловічої сили, а боягузливим
приниженням. Словесне, фізичне та сексуальне
насильство, яке використовується до жінок у деяких
подружніх парах, суперечить самій природі
подружнього союзу.”.
(Papa Francesco in Amoris Laetitia n°54)

Діяльність

•
•
•
•
•
•
•

вивчення та дослідження
інформація та обізнаність
навчання
пропагування нових послуг
співпраця з установами та правоохоронними органами
консультування,
орієнтація
та
підтримка
для
парафіяльних громад, центрів вислуховування та
державних і приватних служб
пряме
втручання
для
жінок:
вислуховування,
гостинність, прийняття.

ІНТЕРВЕНЦІЯ З ЖІНКАМИ
Центр проти насильства Se.D - Служба допомоги жінкам
Se.D - Women's Discomfort Service визнано регіоном Ломбардія,
центром боротьби з насильством і є частиною мережі проти
насильства муніципалітету Мілану.
SeD пропонує послуги для супроводу жінки «через стосунки
допомоги жінці з жінкою» для свідомого вибору, щоб побудувати
шлях до автономії, захищаючи її права та права її дітей виходячи
зі сфери домашнього насильства щоб віднайти благополуччя та
спокій.
Дії

•
•
•
•
•
•

Вислуховування жінок, які потрапили в ситуацію насильства
Приймати та розробляти індивідуальні проекти з жінками
Структурування індивідуальних проектів для самотніх жінок
або жінок з дітьми через територіальну опіку або в захищених
структурах у співпраці з соціальними службами території
Пропонувати юридичні та психологічні консультації
Співпраця з поліцією
Фільтрувати, повідомляти та супроводжувати жінок для можливого
включення до мережевих притулків.

Прийняття у захищені структури
Прихисток надається жінці в таємних структурах, для захисту. Дії
кожної жінки супроводжуються центром боротьби з насильством у
тісній співпраці з працівниками захищених структур.
Плануються також місця першої допомоги у разі надзвичайної
ситуації. В місцях першого прийому жінка супроводжується для
розробки, запуску та впровадження власного проекту автономії, і,
вже потім, місця другого прийому в структурах, у яких
закріплюється шлях до самостійності.

КОНТАКТИ
Сфера насильства над жінками
Caritas Ambrosiana
Вулиця Сан Бернардіно, 4 - 20122 Мілан
Тел. 02.76037.252
емейл:
maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
Se.D – Сфера психологічного дискомфорту жінок
Площа Сан Джордіо 2
20123 Мілан
З понеділка по п’ятницю: 9.00/13.00 і 14.00/18.00
(за записом);
Тел. 02.76037.352 - Моб. 3371175658
емейл:e.mail:
• maltrattamentodonne@caritasambrosiana.it
• donne@farsiprossimo.it
Сайт
• caritasambrosiana.it
• noneamore.caritasambrosiana.it
• farsiprossimo.it
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