Κέντρο Συμβουλευτικής

«Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των
γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας-Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής
Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρεθύμνης»

Περιφέρεια Κρήτης
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Κρήτης
Φορέας : Δήμος Ρεθύμνης
Προϋπολογισμός (ένταξης) : 214448,00€
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)

Περιγραφή
Η Πράξη αφορά τη λειτουργία του Συμβουλευτικού Κέντρου Δήμου Ρεθύμνου με στόχο την
πρόληψη και την καταπολέμηση της έμφυλης βίας κατά των γυναικών. Το Συμβουλευτικό
Κέντρο εντάσσεται στο πανελλαδικό δίκτυο υποστηρικτικών δομών (Συμβουλευτικά Κέντρα,
Ξενώνες φιλοξενίας και Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900).Αντικείμενο της Πράξης είναι η
παροχή δράσεων ψυχοκοινωνικής και νομικής στήριξης σε γυναίκες-θύματα βίας ή/και
πολλαπλών διακρίσεων (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς, ΑμΕΑ, άνεργες κ.λπ.),
υλοποιώντας παράλληλα την ανάπτυξη δράσεων προώθησης στην απασχόληση, καθώς και
την ανάπτυξη δράσεων δικτύωσης με την τοπική κοινωνία, όπως επίσης και παρεμβάσεις
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του ευρύτερου κοινού για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών.

Φωτογραφίες

Οφέλη
Το Υποέργο θα υλοποιηθεί από το Δήμο Ρεθύμνης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην
Προγραμματική Συμφωνία μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων και του
Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας και του Δήμου Ρεθύμνης καθώς και σε όσα ορίζονται
στην απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα. Το Συμβουλευτικό Κέντρο θα στελεχώνεται από
άτομα με τις ειδικότητες, οι οποίες είχαν προβλεφθεί στην προηγούμενη προγραμματική

περίοδο και ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Πράξης και θα συνεχίσει να λειτουργεί με
βάση τους όρους που ισχύουν στο Δημόσιο Τομέα (ωράριο, 5μερη εργασία κ.λπ.). Σε
περίπτωση μη πλήρωσης θέσης ή ελλείψεων λόγω παραίτησης κ.λπ., τα άτομα που θα
στελεχώσουν το Συμβουλευτικό Κέντρο θα προσληφθούν σύμφωνα με τις διαδικασίες του
Ν. 3812/2009 «Αναμόρφωση του συστήματος προσλήψεων στον δημόσιο τομέα και άλλες
διατάξεις» όπως ισχύει. Δράσεις υποστήριξης και αρωγής:
Στόχος των δράσεων είναι η πρόληψη και η καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών, όπως
επίσης και η πολλαπλή υποστήριξη/αρωγή σε γυναίκες θύματα έμφυλης βίας ή / και σε
γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. μετανάστριες, πρόσφυγες, μονογονείς,
ΑμΕΑ, κ.λπ.).:
1. Ψυχοκοινωνική και νομική στήριξη
2. Δράσεις προώθησης στην απασχόληση
3. Δράσεις δικτύωσης:
4. Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της
βίας κατά των γυναικών
Υποδομές και εξοπλισμός: Το Συμβουλευτικό Κέντρο Δήμου Ρεθύμνης βρίσκεται επί της οδού
Κουντουριώτη . Ο χώρος του ΣΚ έχει συνολική μικτή επιφάνεια 167 τμ. Το ΣΚ έχει εύκολη
πρόσβαση στα μέσα συγκοινωνίας και διαθέτει δυνατότητα πρόσβασης /διευκολύνσεις σε
ΑμεΑ. Συγκεκριμένα: το ΣΚ βρίσκεται στο ισόγειο , διαθέτει έναν χώρο υποδοχής –
βραχυπρόθεσμης παραμονής, έναν χώρο για ατομικές συνεδρίες και έναν χώρο για ομαδικές
συνεδρίες. Διαθέτει χώρο κουζίνας, και 3 WC εκ των οποίων το ένα (1) είναι κατάλληλα
διαμορφωμένο για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ. Το ΣΚ διαθέτει μία είσοδο/έξοδο η οποία έχει τις
προδιαγραφές για την προσβασιμότητα ΑμΕΑ, σημάνσεις exit, καθώς και θέση parking για
ΑμΕΑ που εξυπηρετεί και το όμορο Δημαρχείο, όπως επίσης ράμπα από το δρόμο προς το
πεζοδρόμιο. Για την παροχή των υπηρεσιών υπάρχουν ισάριθμες θέσεις εργασίας με την
προηγούμενη προγραμματική περίοδο 2007-2013 (με αντίστοιχα γραφεία, βιβλιοθήκες,
καθίσματα εργασίας και επισκεπτών/-τριών, Η/Υ και σχετικός εξοπλισμός, καθώς και
σύνδεση με το διαδίκτυο, κ.λπ.). Ο χώρος διαθέτει επαρκή εξοπλισμό τηλεπικοινωνιών,
καθώς και σύστημα κλιματισμού, θέρμανσης και πυρασφάλειας . Επιλέξιμες δαπάνες:
Το Υποέργο προβλέπει την κάλυψη δαπανών για την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας του
Συμβουλευτικού Κέντρου. Ενδεικτικά καλύπτονται:
- Μισθοδοσία των στελεχών του ΣΚ.
- Δαπάνες για αναλώσιμα και για λειτουργικά έξοδα του Συμβουλευτικού Κέντρου. Τέλος θα
υπάρχει ομάδα έργου που θα επιβλέπει την υλοποίηση της πράξης όπως προβλέπεται από
την Διοικητική Επιχειρησιακή ικανότητα του Δήμου και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο σχέδιο
υλοποίησης με ίδια μέσα

Advisory center

“Operation of Local Structures and Services for the benefit of women and for the fight
against violence - Operation of a Counseling Center for Women victims of violence in the
Municipality of Rethymno”
Region of Crete
Operational Program of Crete
Carrier: Municipality of Rethymno
Budget (inclusion): 214448,00€
European Social Fund (ESF)

Description
The action concerns the operation of the Advisory Center of the Municipality of Rethymno
with the aim of preventing and combating violence against women. The Advisory Center is
part of the wide Greek network of support structures (Consulting Centers, Guest houses and
Telephone Line SOS 15900). The purpose of the action is to provide psychosocial and legal
support actions to women victims of violence and / or multiple discrimination (eg immigrants,
refugees, single parents, disabled, unemployed, etc.) while at the same time implementing
measures to promote employment, as well as the development of networking actions with
the local community, information and awareness-raising interventions for the general public
to prevent and fight violence against women.
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Benefits
The aim of the actions is to prevent and combat violence against women, as well as to provide
multiple support / assistance to women who are victims of gender violence and / or to women
who suffer multiple discrimination eg immigrants, refugees, single parents, disabled,
unemployed, etc.) :
1. Psychosocial and legal support
2. Promotion actions in employment

3. Networking actions
4. Information and awareness raising actions to prevent and combat violence against women

