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Ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Λαμιέων

Ο Ξενώνας Φιλοξενίας Γυναικών Θυμάτων βίας του Δήμου Λαμιέων λειτουργεί από την 1η Ιουνίου
2013 και είναι ο 2ος Ξενώνας του Προγράμματος της Γ.Γ.Ι.Φ. που λειτούργησε πανελλαδικά.
Υπηρεσίες που παρέχονται:

Φιλοξενία των γυναικών και των παιδιών τους. Διαμονή σε χώρο ασφαλή και
απόρρητο και πλήρη σίτιση.
Στον Ξενώνα 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. Στην περίπτωση των ανήλικων αγοριών οι φορείς παραπομπής
λαμβάνουν υπόψη τους το όριο ηλικίας των 12 ετών και αναλαμβάνουν την ευθύνη να
παραπέμψουν το άρρεν τέκνο σε αρμόδιο, για την ηλικία του, φορέα φιλοξενίας.
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 έχει δυναμικότητα 20 κλινών και 2 βρεφικών κρεβατιών.
Κοινωνική στήριξη από Κοινωνικό Λειτουργό
Ψυχολογική στήριξη από Ψυχολόγο και Παιδοψυχολόγο
Επαγγελματική συμβουλευτική, υπηρεσίες προώθησης στην απασχόληση
Νομική στήριξη, σε συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών

Στελέχωση – Ώρες Λειτουργίας:
Ο Ξενώνας στελεχώνεται από Κοινωνική Λειτουργό, Ψυχολόγο, Παιδοψυχολόγο, Διοικητικό
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Υπάλληλο, Υπάλληλο Γενικών Καθηκόντων και 3 φύλακες.
Ο Ξενώνας λειτουργεί καθημερινά, όλο το εικοσιτετράωρο, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.
Παραπομπή στον Ξενώνα (μετά από συνεννόηση για επιβεβαίωση διαθεσιμότητάς
κλινών):
Οι παραπομπές στον Ξενώνα γίνονται από

τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών της Γ.Γ.Ι.Φ.
τα Συμβουλευτικά Κέντρα Γυναικών και τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των Δήμων (Πρόνοια)
τις Υπηρεσίες του Ε.Κ.Κ.Α.
24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900
Εισαγωγή στον Ξενώνα :
Κατά την εισαγωγή δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στις παρακάτω περιπτώσεις:

γυναίκες με πρόσφατο ξυλοδαρμό, εφόσον το επιθυμούν, απευθύνονται σε Ιατροδικαστική
Υπηρεσία ή σε εφημερεύον Νοσοκομείο, για την επίσημη πιστοποίηση της κακοποίησης
τους.
γυναίκες που επιθυμούν να υποβάλουν μήνυση παραπέμπονται αρμοδίως για νομική
συμβουλευτική, όπου και διερευνάται η δυνατότητα δωρεάν νομικής βοήθειας. Σε αυτή την
περίπτωση, διερευνάται η δυνατότητα παροχής δωρεάν νομικής βοήθειας.
γυναίκες με παιδιά εντός γάμου οφείλουν να απευθυνθούν στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα ή
στην Εισαγγελία προκειμένου να καταγραφεί η εγκατάλειψη της οικογενειακής εστίας λόγω
της κακοποίησής τους
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 τη
σύμβουλο.
Απαραίτητες για την εισαγωγή στον Ξενώνα είναι οι ακόλουθες ιατρικές εξετάσεις:

αιματολογικές (για μεταδιδόμενα νοσήματα: AIDS, Ηπατίτιδα C, Αυστραλιανό αντιγόνο,
VDRL),
ακτινογραφία θώρακος (για φυματίωση),
δερματολογική (για μεταδοτικές ασθένειες) και
ψυχιατρική εκτίμηση (για την πιστοποίηση της δυνατότητας συμβίωσης με άλλα άτομα).
Για τα παιδιά των γυναικών απαιτείται παιδιατρική γνωμάτευση.
Σε περιπτώσεις εξαιρετικά έκτακτης ανάγκης μπορεί να πραγματοποιηθεί προσωρινή εισαγωγή
μέγιστης διάρκειας 3 ημερών στον Ξενώνα, χωρίς να έχουν γίνει οι προαναφερθείσες ιατρικές
εξετάσεις, εφόσον έχει εξασφαλιστεί χώρος για την προσωρινή φιλοξενία της συγκεκριμένης
γυναίκας σε χωριστό τμήμα του Ξενώνα.
Πληροφορίες:

Email Ξενώνα Λαμίας: xenonas@lamia-city.gr [1]
Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας Δήμου Λαμιέων
Φλέμιγκ και Ερ. Σταυρού, 351 00 Λαμία, τηλ. 22313 51041 (07:30-15:00)
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Λαμίας
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Λεωνίδου 9-11, 351 00 Λαμία, 22310 20059 (08:00-16:00)
24ωρη τηλεφωνική γραμμή SOS 15900 (00:00-24:00)
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