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*Οι υπηρεσίες 
παρέχονται 
ΔΩΡΕΑΝ και 
καλύπτονται από
το ΑΠΟΡΡΗΤΟ της
συμβουλευτικής
διαδικασίας.
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You are not the only one 
You are not alone

Tu n'es pas la seule 
Tu n'es pas seule

24ΩΡΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ SO S,

ΚΕΝΤΡΟ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

SOS line: 15900

Δεν είσαι η μόνη. Δεν είσαι μόνη
Ζήτα βοήθεια! Μίλησε μας.

Τζουμαγιάς & Θεοδοσοποΰλου Έ ΚΑΠΗ (έναντι ΔΕΗ)
Τηλ. επικοινωνίας: 24310-27943 

E-mail: skg@trikalacity.gr, www.supportwomen.trikalacity.gr
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Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών του Δήμου 
Τρικκαίων απευθύνεται σε:

Το Συμβουλευτικό Κέντρο 
Γυναικών του Δήμου 
Τρικκαίων στελεχώνεται από:

• ψυχολόγο
• κοινωνική λειτουργό
• νομική σύμβουλο
• κοινωνιολόγο

παρέχει δωρεάν συνεδρίες:
• ψυχολογικής στήριξης
• κοινωνικής-εργασιακής στήριξης
• νομικής συμβουλευτικής

συνεργάζεται με:
• ξενώνες φιλοξενίας
• αστυνομικές και εισαγγελικές αρχές
• νοσοκομεία, κέντρα υγείας
• δικηγορικό σύλλογο
• άλλους φορείς, όπου και παραπέμπει ή 

συνοδεύει όποτε αυτό απαιτείται.

Θυμήσου!

Δεν ευθύνεσαι η ίδια για τη βία.

Δεν οφείλεις για κανένα λόγο να την υποστείς. 

Μόνο στο 2% συμβαίνει μία μόνο φορά.

Δεν μπορείς να την σταματήσεις μόνη σου.

Το Κέντρο Συμβουλευτικής Υποστήριξης 
Γυναικών Θυμάτων Βίας του Δήμου 

Τρικκαίων λειτουργεί ως μέρος ενός 
ολοκληρωμένου δικτύου 61 δομών 

πανελλαδικής κάλυψης, που αποτελείται 
από Συμβουλευτικά Κέντρα, Ξενώνες 

Φιλοξενίας και την 24ωρη τηλεφωνική 
γραμμή SOS 15900.

Γυναίκες που υφίστανται οποιαδήποτε μορφή 
βίας/ ή έχουν υποστεί βία στο παρελθόν:

• σωματική κακοποίηση
• ψυχολογική, συναισθηματική ή λεκτική βία
• οικονομική βία
• βιασμό ή απόπειρα βιασμού
• θύματα πορνείας ή trafficking
• σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε 

κοινωνικό χώρο, στην οικογένεια

Γυναίκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων που 
εκτίθενται σε πολλαπλές διακρίσεις:

• μετανάστριες
• πρόσφυγες
• άπορες
• άστεγες
• ΑμεΑ
• άνεργες

Γυναίκες και άντρες που θέλουν να 
πληροφορηθούν για τους τρόπους με τους 
οποίους οι ίδιοι μπορούν ν α βοηθήσουν.

Φορείς και αρχές προκειμένου να 
πληροφορηθούν για θέματα σχετικά με την 
πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας κατά 
των γυναικών, των έμφυλων διακρίσεων και 
ανισοτήτων.

Ζήτα βοήθεια!
Σπάσε την σιωπή! 

Σπάσε τον κύκλο της βίας!


