Ειδική Δομή για γυναίκες θύματα βίας - Πράσινο στο one stop shop

«Η Γεωργία είμαι, απολογούμαι που τότε, όταν έγραφες τις ιστορίες μας φοβήθηκα και
αναστατώθηκα. Ακόμα φοβάμαι πως θα μου κάνουν κακό ο σύζυγος και τα παιδιά μου, αλλά
τελικά μου έκανε καλό που είπα το μαρτύριο που βίωσα. Φοβάμαι και τους αστυνομικούς. Δεν
έχω πού να αποταθώ. Αν νιώθω ξανά ότι κινδυνεύω, εσένα θα πάρω, σε παρακαλώ να το
απαντήσεις». Η Γεωργία, μία από τις γυναίκες που μίλησαν στον «Π» στα πλαίσια της μεγάλης
έρευνας που δημοσιεύσαμε πέρσι τα Χριστούγεννα για γυναίκες θύματα βίας -και αποτέλεσε
την αιτία για να εξαγγελθεί μία ειδική δομή για γυναίκες που υφίστανται βία τον περασμένο
Ιανουάριο- πήρε χθες τηλέφωνο έχοντας την ίδια αγωνία με τότε. Όταν για τα όσα βίωσε και
γράφτηκαν στον «Π» η Αστυνομία διέταξε έρευνα για μέλη της και ανησύχησε μήπως εκτεθεί
εκ νέου. Η Γεωργία λοιπόν πήρε χθες ξανά, μέρα κατά την οποία με πρόταση της υπουργού
Εργασίας Ζ. Αιμιλιανίδου το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημιουργία του «Σπιτιού της
Γυναίκας» το οποίο θα λειτουργεί ως ένα διεπιστημονικό κέντρο, φιλικό προς τα θύματα βίας,
όπου επαγγελματίες από διάφορες ειδικότητες και κρατικοί λειτουργοί, όπως κλινικοί
ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικά εκπαιδευμένα μέλη της Αστυνομίας, και άλλοι, θα
εργάζονται κάτω από την ίδια στέγη/ δομή υπό την επίβλεψη του ΣΠΑΒΟ, για σκοπούς
παροχής κατάλληλης στήριξης στα θύματα βίας και τις οικογένειές τους. «Συνέβαλες και εσύ
σε αυτό, Γεωργία μου». Πόση χαρά πήρε. Άξιζε που ξαναβίωσε το μαρτύριο χρόνων, τον
λιθοβολισμό, την κοροϊδία, τον εκφοβισμό! Για να μην βιώσει άλλη γυναίκα όσα αυτή τόσα
χρόνια, με νουθεσίες αστυνομικών…

Αρχικά πιλοτικά
Σύμφωνα με την πρόταση της Ζέτας Αιμιλιανίδου που εξασφάλισε ο «Π», το «Σπίτι της
Γυναίκας»- τώρα οι αρμόδιοι ψάχνουν τον χώρο που θα το στεγάσει- αναμένεται να
λειτουργήσει αρχικά σε πιλοτική βάση στη Λευκωσία, με κρατική επιδότηση, καθώς και στη
βάση πρωτόκολλου συνεργασίας με τις εμπλεκόμενες κυβερνητικές υπηρεσίες και το ΣΠΑΒΟ,
τον ΜΚΟ που έχει αναλάβει τη λειτουργία του.
Στο στάδιο της πιλοτικής του εφαρμογής, το «Σπίτι της Γυναίκας» αρχικά θα εξυπηρετεί
γυναίκες και κορίτσια θύματα βίας από την πόλη και επαρχία της Λευκωσίας. Σταδιακά, και
μετά από αξιολόγηση, το «Σπίτι της Γυναίκας» αναμένεται να επεκταθεί και στις άλλες
επαρχίες. Στο «Σπίτι της Γυναίκας» θα έχουν πρόσβαση όλες οι γυναίκες (και τα ανήλικα
παιδιά τους) και κορίτσια (κάτω των 18 ετών) θύματα βίας, χωρίς καμία διάκριση,
συμπεριλαμβανομένων γυναικών μεταναστριών ή προσφύγων, ανεξαρτήτως της
μεταναστευτικής ή προσφυγικής τους κατάστασης και ιδιότητας.
Για τον τρόπο λειτουργίας του Σπιτιού της ειδικής δομής που εισηγείται από το 2016 η
Συμβουλευτική Επιτροπή για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Βίας στην Οικογένεια, και
έδωσε ως λύση ο «Π» στην κορύφωση της έρευνας τον περασμένο Δεκέμβριο (βλ.
σχεδιάγραμμα), μέλη της τεχνικής επιτροπής που συστάθηκε για τη δημιουργία του υπό την
Σουσάνα Παύλου (πρόεδρο της Συμβουλευτικής Επιτροπής) πραγματοποίησε εκπαιδευτική
επίσκεψη σε δύο εξειδικευμένα κέντρα στο Βέλγιο όπου ισχύει η πρακτική «διάλεξε τις
καλύτερες πρακτικές που ήδη έχεις και συγκέντρωσέ τες όλες μαζί κάτω από μια στέγη». Στα
πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής, τα θύματα θα έχουν πρόσβαση στο «Σπίτι της Γυναίκας»
μέσα από τη μέθοδο της παραπομπής από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Η απευθείας
πρόσβαση στο Σπίτι από τα ίδια τα θύματα θα αξιολογηθεί σε κατοπινό στάδιο. Το Σπίτι θα
λειτουργεί με παραπομπές από την Αστυνομία, τις ΥΚΕ, τις Υπηρεσίες Υγείας (ΟΚΥπΥ) και από
ΜΚΟ. Σημειώνεται ότι η διαδικασία παραπομπής θα ενεργοποιείται ανεξαρτήτως επίσημης
καταγγελίας στην Αστυνομία.
Υπηρεσίες
Οι πιο κάτω υπηρεσίες θα παρέχονται σε ενήλικες γυναίκες και ανήλικα κορίτσια (κάτω των 18
ετών) θύματα βίας, καθώς και στα εξαρτώμενα τέκνα τους:
o Λήψη μέτρων (που αφορούν το θύμα, αλλά και τον δράστη) για την άμεση προστασία
και ασφάλεια του θύματος.
o Άμεση/ βραχεία ψυχολογική στήριξη και ενδεχόμενη παραπομπή στις Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας/ ΜΚΟ για μακροπρόθεσμη παρακολούθηση και θεραπεία.
o Κοινωνικοοικονομική στήριξη (πρόσβαση σε επιδόματα, στέγαση, υπηρεσίες
φροντίδας, παραπομπή σε υπηρεσίες επανένταξης στην αγορά εργασίας).
o Ιατρική εξέταση για σωματική και σεξουαλική κακοποίηση και ενδεχόμενη παραπομπή
σε ειδικούς ιατρούς του ΓεΣΥ για μακροχρόνια θεραπεία και ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη. Στην περίπτωση σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκου θα γίνεται
παραπομπή στο «Σπίτι του Παιδιού».

o

o

o

Λήψη κατάθεσης του θύματος, καθώς και οπτικογραφημένης κατάθεσης από την
Αστυνομία σε συνεργασία με τους αρμόδιους τοπικούς αστυνομικούς σταθμούς ή το
ΤΑΕ.
Υπηρεσίες παραπομπής ή/και συνοδείας – όποτε αυτό απαιτείται – σε χώρους
φιλοξενίας, στην Αστυνομία, στο δικαστήριο, σε νοσοκομεία, στις Υπηρεσίες Ψυχικής
Υγείας (ΟΚΥπΥ), στις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ευημερίας, στην Υπηρεσία Διαχείρισης
Επιδομάτων Πρόνοιας, σε φορείς στήριξης και προστασίας παιδιών κ.λπ.
Νομικές Υπηρεσίες

Σημειώνεται πως το «Σπίτι της Γυναίκας», με αρχικό προϋπολογισμό 867 χιλ. ευρώ και ετήσιο
κόστος λειτουργίας 450 χιλ. ευρώ, θα στελεχώνεται από εξειδικευμένο επιστημονικό
προσωπικό το οποίο θα εργοδοτείται απευθείας από το Σπίτι, καθώς και από κρατικούς
λειτουργούς οι οποίοι θα στεγάζονται/ συνεργάζονται κάτω από την ίδια στέγη/ δομή. Ήδη ο
γεν. εισαγγελέας έχει ορίσει δύο ανώτερες δικηγόρους ως σημείο επαφής. Όσον αφορά την
Αστυνομία, ενώ η Συμβουλευτική Επιτροπή της κ. Παύλου είχε ζητήσει όπως διαθέσει σε
τακτική βάση μέλος της στο Σπίτι, ο αρχηγός της Δύναμης κρίνει πως, επί του παρόντος, ο
αστυνομικός/σύνδεσμος θα καλείται όταν χρειάζεται.
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