Τι κάνει η Γενική Γραµµατεία Ισότητας των
Φύλων για τις γυναίκες πρόσφυγες;

Σχεδιάζει και συµµετέχει σε επιµορφωτικά προγράµµατα για
επαγγελµατίες που δρουν στο πεδίο (στελέχη δηµόσιων
υπηρεσιών και αυτοδιοίκησης, εµπειρογνώµονες, στελέχη
µη κυβερνητικών οργανώσεων κ.α.).

Συντονίζει, µέσω Οµάδας Διοίκησης Έργου (ΟΔΕ) και µε
την υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας µε όλους τους
συναρµόδιους φορείς1 για τον εντοπισµό, την παραποµπή,
την φιλοξενία και την παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών σε
γυναίκες πρόσφυγες θύµατα ή εν δυνάµει θύµατα βίας και
στα παιδιά τους.
Παρέχει υπηρεσίες σε γυναίκες πρόσφυγες θύµατα ή εν
δυνάµει θύµατα βίας και στα παιδιά τους στο Πανελλαδικό
Δίκτυο Δοµών Πρόληψης και Καταπολέµησης της βίας κατά
των γυναικών (40 Συµβουλευτικά Κέντρα, 21 Ξενώνες
Φιλοξενίας, 24ωρη γραµµή SOS 15900).
Τηρεί, σε συνεργασία µε την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής
Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) βάση δεδοµένων για
γυναίκες πρόσφυγες θύµατα ή εν δυνάµει θύµατα βίας και
τα παιδιά τους που φιλοξενούνται στις δοµές του δικτύου.
Συνεργάζεται µε διεθνείς οργανισµούς, διεθνείς ή εγχώριες
µη κυβερνητικές οργανώσεις για την υλοποίηση
ευρωπαϊκών ή εθνικών προγραµµάτων και παρεµβάσεων
σε γυναίκες πρόσφυγες.
Μεριµνά για την υιοθέτηση κοινών δράσεων µε την Ύπατη
Αρµοστεία 2 για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα για την
προστασία και την προσωρινή στέγαση, την παροχή
πληροφοριών και υποστήριξης προς τις γυναίκες
πρόσφυγες και τα παιδιά τους που βρίσκονται σε κίνδυνο,
είναι θύµατα βίας ή πολλαπλών διακρίσεων.

Σχεδιάζει δράσεις ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης για
τις γυναίκες πρόσφυγες σε συνεργασία µε φορείς της
αυτοδιοίκησης.
Υλοποιεί πολιτιστικές δράσεις µε τη συµµετοχή γυναικών
προσφύγων.
Συµµετέχει σε εκδηλώσεις που πραγµατοποιούν οι
γυναίκες πρόσφυγες στα διάφορα Κέντρα Φιλοξενίας
Προσφύγων.
Συµβάλλει στην κάλυψη των εκάστοτε αναγκών των
γυναικών, παρέχοντάς τους δωρεές και κοινωνικές
προσφορές.
Παρέχει πληροφορίες µε τις δράσεις που υλοποιεί για το
προσφυγικό σε ειδικό χώρο στον ιστότοπο της ΓΓΙΦ.
Πραγµατοποιούνται συχνές επισκέψεις στα Κέντρα
Φιλοξενίας Προσφύγων από στελέχη της ΓΓΙΦ.
1Υπουργείο Εθνικής Άµυνας, Γενική Γραµµατεία Υποδοχής, Γενική
Γραµµατεία Δηµόσιας Υγείας, ΚΕΘΙ,ΕΝΠΕ, ΚΕΔΕ,ΕΕΤΑΑ.
2 Η ΓΓΙΦ έχει υπογράψει Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την Ύπατη Αρµοστεία
για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα, µε στόχο τη διεξαγωγή από κοινού
δράσεων υπέρ της εξάλειψης των προβληµάτων που βιώνουν οι γυναίκες
πρόσφυγες και τα παιδιά τους στη χώρα µας.

• Σε συνεργασία µε τους Δήµους και την Περιφέρεια, το
ΕΚΚΑ ή µε τη συµβολή Mη Kυβερνητικών Oργανώσεων,
η ΓΓΙΦ διασφαλίζει τη µεταφορά και συνοδεία των
γυναικών προσφύγων και των παιδιών τους προς τα
Συµβουλευτικά Κέντρα και τους Ξενώνες Φιλοξενίας.
• Σε συνεργασία µε το ΚΕΘΙ, διασφαλίζει τη διερµηνεία –
διαπολιτισµική µεσολάβηση σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
έχοντας ως γνώµονα την συνολική κάλυψη των δοµών.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΓΥΝΑΙΚΩΝ
Δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που έχουν παραπεµφθεί από
τα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης, τις Ανοιχτές Δοµές
Προσωρινής Υποδοχής, τις Ανοιχτές Δοµές Προσωρινής
Φιλοξενίας ή Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
Προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες:
• Κοινωνική υποστήριξη και ενηµέρωση
• Ψυχολογική υποστήριξη
• Νοµική συµβουλευτική
• Εργασιακή συµβουλευτική
• Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
• Παραποµπή σε Ξενώνα Φιλοξενίας

ΞΕΝΩΝΕΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
Δέχονται γυναίκες πρόσφυγες που έχουν παραπεµφθεί από
τα Συµβουλευτικά Κέντρα ή τις Κοινωνικές Υπηρεσίες των
Δήµων ή το ΕΚΚΑ.

Η ΓΓΙΦ προσφέρει υπηρεσίες σε γυναίκες πρόσφυγες και στα
παιδιά τους µέσα από το Πανελλαδικό Δίκτυο Δοµών των
Συµβουλευτικών Κέντρων και των Ξενώνων Φιλοξενίας, ενώ
µέσα από την Κεντρική της Υπηρεσία συντονίζει και
παρακολουθεί το έργο των δοµών.
Οι υπηρεσίες είναι ΔΩΡΕΑΝ και διέπονται απο τo απόρρητο
της συµβουλευτικής και απο το απόρρητο της διεύθυνσης του
χώρου φιλοξενίας.

Προσφέρουν τις εξής υπηρεσίες:
• Ασφαλή διαµονή
• Σίτιση
• Ψυχοκοινωνική στήριξη
• Εργασιακή συµβουλευτική
• Νοµική συµβουλευτική µέσω των Συµβουλευτικών
Κέντρων
• Διευκόλυνση στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας
• Διευκόλυνση εγγραφής παιδιών στα σχολεία

