Ενδοοικογενειακή Βία
ΛΙΣΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εάν έχετε πολιτισμική/γλωσσική ποικίλη καταγωγή (CALD):
InTouch Multicultural Centre Against Family Violence 03 9413 6500
δωρεάν & εμπιστευτικές συμβουλές για γυναίκες & παιδιά καταγωγής CALD,
με ομάδα δίγλωσσων & διπολιτισμικών λειτουργών.

Εάν είστε άνδρας:
Mensline 1300 78 99 78 υποστήριξη σε άνδρες θύματα βίας.

Εάν είστε ηλικιωμένοι:

Τι είναι η Ενδοοικογενειακή Βία
Βία θεωρείται η οποιαδήποτε συμπεριφορά που σας κάνει να αισθάνεστε φοβισμένοι,
λυπημένοι, απομονωμένοι και άχρηστοι ή αποσυνδεδεμένοι από την οικογένεια, την
κοινότητα ή την πολιτισμική ομάδα σας. Η βία είναι επίσης συμπεριφορά που απειλεί
την ασφάλεια, την προστασία και την ευημερία των παιδιών σας.
Σύμφωνα με το νόμο, η ενδοοικογενειακή βία μπορεί να περιλαμβάνει
συντρόφους, αδέλφια, γονείς, παιδιά και άτομα που σχετίζονται με άλλους τρόπους.
Η ενδοοικογενειακή βία ορίζεται ως συμπεριφορά ενός ατόμου προς ένα μέλος της
οικογένειας που:

Seniors Rights Victoria 1300 368 821 προσφέρει μια σειρά
συμβουλευτικών υπηρεσιών και υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων
ηλικίας 65+ ετών που βιώνουν ενδοοικογενειακή βία.

είναι σωματικά ή σεξουαλικά βίαια

St Vincent’s Hospital Seniors Legal Service (SLS) (Δευτέρα Παρασκευή) megan.king@svha.org.au

είναι οικονομικά καταχρηστική

Εάν είστε κωφοί ή έχετε βλάβη ακοής ή ομιλίας:
TTY – καλέστε το 106
National Disability Abuse and Neglect Hotline 1800 880 052 για
προβλήματα που σχετίζονται με τη βία, κακοποίηση, παραμέληση ή
εκμετάλλευση.

είναι συναισθηματικά ή ψυχολογικά βίαια

είναι απειλητική ή καταναγκαστική ή αυταρχική
προκαλεί φόβο
Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει επίσης συμπεριφορές που έχουν ως αποτέλεσμα
ένα παιδί να είναι μάρτυρας ή να ακούει ή αλλιώς να εκτίθεται στις συνέπειες της
ενδοοικογενειακής βίας.

Εάν αισθάνεστε ανασφαλείς:
Καλέστε τη Αστυνομία της Βικτώριας ➔ 000

Συγγραφέας:
St. Vincent’s Hospital Melbourne – Social Work Department – Strengthening
Hospital Responses To Family Violence (SHRFV) – Απρίλιος 2019

Greek

Εάν χρειάζεστε συμβουλές ή συνεχή υποστήριξη:
1800RESPECT 1800 737 732 εθνική συμβουλευτική υπηρεσία 24/7 για
σεξουαλική επίθεση, ενδοοικογενειακή βία στο σπίτι που παρέχει πληροφορίες
& υποστήριξη.
Safe Steps 1800 015 188 κινητές υπηρεσίες υποστήριξης κατά της
ενδοοικογενειακής βίας σε όλη τη Βικτώρια 24/7.
Orange Door 1800 319 355 παρέχει υπηρεσίες εισόδου σε εξειδικευμένες
υπηρεσίες ενδοοικογενειακής βίας ως κεντρική πύλη εισόδου και διαλογής στην
Βορειοανατολική Μελβούρνη (περιλαμβανομένων των Δήμων Yarra, Banyule,
Darebin, Nillumbik, Whittlesea), Δ-Π, 9-5 μ.μ.
Women’s Information and Referral Exchange (WIRE) 1300 134 130 δωρεάν
εμπιστευτική υπηρεσία πληροφοριών & παραπομπών.
Berry Street Northern Domestic & Family Violence Service (NFDVS)
9450 4700 παρέχει τηλεφωνική & προσωπική αξιολόγηση & ασφαλή σχεδιασμό,
διαχείριση υποθέσεων, υποστήριξη στο δικαστήριο, συμβουλευτική, συνεδρίες
ομαδικής υποστήριξης & δευτερεύουσα συμβουλευτική.
Salvation Army Crossroads Family Violence Service 9353 1011 παρέχει
εξειδικευμένες υπηρεσίες υποστήριξης για ενδοοικογενειακή βία & παιδιά,
περιλαμβανομένων συνεδριών ομαδικής υποστήριξης, ανταπόκριση σε
περιπτώσεις κρίσεων & υψηλού κινδύνου, διαχείριση υποθέσεων εκτός γραφείου
καθώς επίσης και εξειδικευμένα καταφύγια φιλοξενίας.

Εάν έχετε βιώσει σεξουαλική επίθεση από μέλος της οικογένειας:
The Sexual Assault Crisis Line Victoria (SACL) 1800 806 292 εμπιστευτική
τηλεφωνική υπηρεσία παροχής συμβουλών σε κρίσεις για τα θύματα/επιζήσαντες
προηγούμενης και πρόσφατης σεξουαλικής επίθεσης.
Local Centre Against Sexual Assault (CASA) 9497 1768 Μητροπολιτικά Κέντρα
υποστήριξης σε περιπτώσεις κρίσης μετά από σεξουαλική επίθεση.

Εάν νομίζετε ότι κινδυνεύει ένα παιδί:
The Victorian Child Protection Service 1300 664 977 & και εκτός Ωρών
Εργασίας 131 278 στοχεύει τα παιδιά & νεαρά άτομα που διατρέχουν κίνδυνο
βλάβης ή όπου οικογένειες δεν δύνανται ή δεν θέλουν τα προστατεύσουν.
Child FIRST 1300 775 160 κεντρικό σημείο παραπομπής για ποικιλία
κοινοτικών οικογενειακών υπηρεσιών και άλλων μορφών υποστήριξης.
Kids Help Line 1800 551 800 δωρεάν & εμπιστευτική τηλεφωνική υπηρεσία
συμβουλευτικής για παιδιά & νεαρά άτομα ηλικίας 5-25 ετών.

Εάν έχετε καταγωγή Αβορίγινα/Νησιώτη του Πορθμού Τόρες:
Djirra (Aboriginal Family Violence Prevention and Legal Services Victoria –
FVPLS) 1800105303 παρέχει νομικές συμβουλές, συμβουλευτική, πληροφορίες,
παραπομπές και υποστήριξη σε Αβορίγινες και Νησιώτες του Πορθμού Τόρες,
τους συζύγους τους και στους γονείς/φροντιστές.
Elizabeth Morgan House (EMH) 0394825744 παρέχει προγράμματα κρίσεων
και ανάκαμψης.
Victorian Aboriginal Child Care Agency (VACCA) 9287 8800 παρέχει ποικιλία
υπηρεσιών στήριξης σε οικογένειες και παιδιά Αβορίγινων εστιάζοντας στη
θετική ανατροφή των παιδιών, οικογενειακή επικοινωνία και συμμετοχή στην
ευρύτερη κοινωνία.
Aboriginal Centre for Males Referral Service (VACSAL) 9487 3000
παρέχει υπηρεσίες εισόδου, αξιολόγησης, παραπομπών, εντατικής διαχείρισης
υποθέσεων και καταλύματα σε περιπτώσεις κρίσεων.
Victorian Aboriginal Health Service Men’s Unit (VAHS) 8459 0995 παρέχει
συμβουλές, υπεράσπιση δικαιωμάτων, διαχείριση υποθέσεων, συμβουλευτική,
στήριξη πατέρων, ομάδες υποστήριξης για την αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής
βίας, ελέγχους υγείας και σχέδια και κατασκηνώσεις ανδρών.

