Δε φαντάζεσαι
τι δύναμη κρύβει

μια αγκαλιά

Η Διεθνής
Εταιρία Στήριξης
Οικογένειας
“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” είναι:
> Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία
> Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ)
> Εγγεγραμμένη στα Μητρώα των
ΜΚΟ του Υπουργείου Εξωτερικών
και του Υπουργείου Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
> Με πιστοποίηση - αιγίδα του
Κρατικού Οργανισμού για τον
Εθελοντισμό “ΕΡΓΟ ΠΟΛΙΤΩΝ”

Η αποστολή μας

Τι προσφέρουμε

Η “ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - σε συνέχεια παρεμφερών επί
δεκαετία δραστηριοτήτων - ιδρύθηκε το 2004
με σκοπό να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει τα
προβλήματα της ελληνικής οικογένειας, όπως:
>   Την ενδοοικογενειακή βία
>   Το σύγχρονο δουλεμπόριο -traffickingπαράνομη διακίνηση & εκμετάλλευση
γυναικών και παιδιών (πορνεία,
εκμετάλλευση εργασίας, εμπόριο
οργάνων κλπ)          
>   Την υπογεννητικότητα - υπ’ αριθμ.1 εθνικό
θέμα
>   Τις χρονοβόρες διαδικασίες της υιοθεσίας,
με τη δημιουργία Μητρώου Υποψηφίων
Θετών Γονέων και την ελαχιστοποίηση
του χρόνου διεκπεραίωσής της

> Με τη λειτουργία Ξενώνα, όπου οι
κακοποιημένες γυναίκες με τα παιδιά τους,
θύματα πάσης μορφής βίας, βρίσκουν:
• Φιλοξενία
• Ψυχολογική στήριξη
• Δημιουργική απασχόληση
• Νομικές συμβουλές
• Εύρεση εργασίας
• Εξεύρεση κατοικίας με πλήρη εξοπλισμό
• Συνεχή παρακολούθηση και ενίσχυση
μετά την αποχώρησή τους από τον Ξενώνα
κατά τη δημιουργία δικής τους οικογένειας
ή και τη συμφιλίωση με το σύζυγο
>   Με τη λειτουργία Γραφείου
• Υποδοχής
• Ενημέρωσης
• Συμβουλευτικής και
• Ψυχολογικής Στήριξης θυμάτων και
θυτών με επικεφαλής τη Δρ. Ψυχολογίας
Ελένη Πρελορέντζου
>   Με τη λειτουργία Κέντρου Μελέτης και
Έρευνας της Βίας και των αιτίων αυτής με
επικεφαλής τη Δρ. Εγκληματολογίας Ευτυχία
Κατσιγαράκη
>   Με τη λειτουργία Νομικού Παρατηρητηρίου
για πρόταση ή τροποποίηση νόμων και
εφαρμογή αυτών με επικεφαλής τον
δικηγόρο Παναγιώτη Δικαίο
>   Με την Ενημέρωση της Κοινής Γνώμης
• Για τα προβλήματα της οικογένειας
• Για τα δικαιώματα των θυμάτων βίας
• Για την αρωγή των θυμάτων
• Για το νομικό πλαίσιο
• Για τη δυνατότητα συμφιλίωσης
των μελών της οικογένειας

Εγκαίνια ξενώνα από τον τότε
υπουργό Υγείας κ. Ν. Κακλαμάνη

2004-2010: Τι έχουμε πετύχει
1. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΩΝΑ ΚΑΚΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ
Στον Ξενώνα “ΦΡΟΝΤΙΔΑ” έχουν φιλοξενηθεί πάνω από 300 γυναίκες από Ελλάδα,
Αλβανία, Ουκρανία, Ασία, Βουλγαρία, Ρωσία, Αφρική, Ρουμανία με τα παιδιά τους,
θύματα βίας και περιθωριοποίησης (άγαμες μητέρες, κακοποιημένες γυναίκες
με τα παιδιά τους, θύματα ενδοοικογενειακής βίας, θύματα του trafficking-δουλεμπορίου).
Παράλληλα τους έχει παρασχεθεί ψυχολογική, νομική και επιμορφωτική στήριξη, καθώς
και επαγγελματική αποκατάσταση, ως και εξεύρεση κατοικίας και παροχή οικιακού
εξοπλισμού, προκειμένου να επιτευχθεί η πλήρης κοινωνική επανένταξη τους, ενώ
παρακολουθούμε και ενισχύουμε τις φιλοξενούμενες συνεχώς στη νέα τους ζωή (ενίοτε
επανέρχονται στον Ξενώνα για λίγο).
2. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΧΗΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ & ΘΥΤΩΝ
Συμβουλευτική και ψυχολογική στήριξη σε 635 περιστατικά (θύματα) και 67 θύτες,
καθώς και αντιμετώπιση 5.000 τηλεφωνικών περιστατικών (άγαμες μητέρες,
κακοποιημένες γυναίκες, θύματα του trafficking και άλλες περιπτώσεις)
3. 	ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΒΙΑΣ
• Καταγραφή και μελέτη των αιτίων που προκαλούν την βία, συνεργασία
με Κρατικούς και Ιδιωτικούς φορείς, ιδρύματα και ΜΚΟ, για την διερεύνηση
και επιστημονική επεξεργασία στοιχείων από περιστατικά
• Μελέτη από το Αρχείο των Φιλοξενουμένων Γυναικών και μοναδική
επιστημονική έρευνα στην Ελλάδα από τη Δρ. Εγκληματολογίας Ευτυχία Κατσιγαράκη,
με τα περιστατικά που φιλοξενήθηκαν στον Ξενώνα
4. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ
• Εκτύπωση και διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων:
α) σε εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων
β) σε εκδηλώσεις από Αττικό ΜΕΤΡΟ
γ) σε εκδηλώσεις οργανώσεων προς ενίσχυση  της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”
• Συμμετοχή και διοργάνωση ομιλιών, συνεδρίων και σεμιναρίων σε όλη την Ελλάδα
και την Κύπρο, με πρόσκληση από Υπουργεία και άλλες δημόσιες αρχές
• Ραδιοτηλεοπτικές εμφανίσεις

5. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
• Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας
με τη Μόνιμη Επιτροπή των Γενικών
Γραμματέων των αρμοδίων
Υπουργείων για την καταπολέμηση
της εμπορίας ανθρώπων και την
αρωγή στα θύματα του trafficking
• Με το Υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας:
Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής
Πρωτοβουλίας EQUAL για
την φιλοξενία, εκπαίδευση και
απασχόληση κακοποιημένων
γυναικών - 220 γυναίκες έχουν
αξιοπρεπή εργασία και πλήρη
κοινωνική επανένταξη
• Με το Υπουργείο Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης:
Παραχώρηση κτιρίου
κεντρικού Ξενώνα και συνεργασία
στα θύματα κακοποίησης
• Με Κρατικούς Φορείς (Γ. Γ. Ισότητας,
ΚΕΘΙ, ΕΚΚΑ), Νομαρχιακή και
Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές
Υπηρεσίες Νοσοκομείων,
Εισαγγελίες, Αστυνομικά Τμήματα,
Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
για θέματα trafficking (Ομάδα
Γαλατσίου)
• Με Διεθνείς Οργανώσεις και fora
6. ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Με πρωτοβουλία της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”
και με τη συνεργασία αξιόλογων ΜΚΟ
(ΠΟΕΕ, ΠΟΟΝ, ΕΟΕ, ΕΠΑΖ, ΙΑΔΗΠ,
ΕΔΗΜ, ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, ΕΝΕΟΝ) υπεβλήθη
σχέδιο νόμου στη βουλή και
ψηφίστηκε ο νόμος 3500/2006 για
την ενδοοικογενειακή βία.

Αν είσαι θύμα
ή θέλεις να βοηθήσεις ένα θύμα
ΤΙ ΑΛΛΑΞΕ Ο ΝΟΜΟΣ:
>   αυτεπάγγελτος δίωξη
>   αυτόφωρος διαδικασία
>   χρηματική ικανοποίηση
του θύματος
>   απομάκρυνση του δράστη από
το χώρο εργασίας και μετοίκηση
από το σπίτι του κλπ.
> δωρεάν νομική υποστήριξη από
το Κράτος - δωρεάν δικηγόρος
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΒΙΑΣ
Η καταγγελία γίνεται από το θύμα
ή από οποιονδήποτε εντός ή εκτός
οικογένειας.
>   αστυνομικό τμήμα
>   εισαγγελέα (2106404000)
>   συνήγορο του Πολίτη
210 7289600
>   ιατροδικαστή (μετά από μήνυση)
Το θύμα πρέπει απαραιτήτως
να παίρνει αντίγραφο κάθε
καταγγελίας για να το
χρησιμοποιήσει αργότερα στο
δικαστήριο.
ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ

ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ TRAFFICKING
>   Ελληνική Αστυνομία, τμήμα
Antitrafficking της διεύθυνσης
Ασφάλειας Αττικής
(τηλ. 210 6977785,
210 6977778, 210 6927793)
>   Γραφείο Μελέτης και
Αντιμετώπισης Trafficking
Υπουργείου Υγείας
& Κοινωνικής Αλληλεγγύης
(τηλ. 210 5212000)
>   Εισαγγελίες κατά τόπους για
την αναγνώριση της ιδιότητας
θύματος trafficking και χορήγηση
προθεσμίας περίσκεψης (1 μήνας
παραμονής, Ν. 3386/2005, Αρθ. 48)

ΠΟΥ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙΤΕ
ΓΙΑ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ
>   κρατική γραμμή SOS 197
>   Γενική Γραμματεία Ισότητας
τηλ. 210 3315345,
210 4129101
>   “ΦΡΟΝΤΙΔΑ“
τηλ: 210 8103496,
6973 871004
fax: 210 8035274

Φροντίζουμε | Στηρίζουμε | Αγαπάμε

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΜΗ ΖΟΥΝΗ - Βουλευτής
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
& ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΡΙΑ
Ειρήνη Δορκοφίκη - Δικηγόρος,
Ιδρύτρια “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΞΕΝΩΝΑ “ΦΡΟΝΤΙΔΑ”

ΧΟΡΗΓΟΙ
Οι δραστηριότητες και τα
προγράμματά μας δεν θα είχαν
υλοποιηθεί δίχως την υποστήριξη
και την γενναιοδωρία των χορηγών
μας, εταιρειών και ιδιωτών

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ
Σημαντικές προσωπικότητες
και καλλιτέχνες υποστήριξαν
με την συμμετοχή τους εκδηλώσεις
για την ενίσχυση της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
Οργανισμοί, Υπηρεσίες, Σωματεία,
Ενώσεις, Σύλλογοι και ΜΚΟ
συνεργάζονται με τη “ΦΡΟΝΤΙΔΑ”
στην αντιμετώπιση κοινών στόχων
και προγραμμάτων:

ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ
Επιστήμονες και ειδικοί διαφόρων
τομέων και ειδικοτήτων
προσφέρουν εθελοντικά
τις υπηρεσίες τους και στηρίζουν
την “ΦΡΟΝΤΙΔΑ” συμμετέχοντας
στις ακόλουθες Επιτροπές
και Ομάδες Εργασίας:
> Επιστημονική Έρευνα για τα Αίτια
της Βίας κατά των Γυναικών
& Παιδιών
> Ψυχιατρική Στήριξη
> Ψυχολογική Στήριξη Συμβουλευτική
> Κοινωνική Στήριξη
> Επικοινωνία
και Δημόσιες Σχέσεις
> Εκπαιδευτική Ομάδα
> Προγεννητική Αγωγή  
> Επαγγελματική Επανένταξη
> Νομική Στήριξη
και Νομοθετικό Έργο
> Ιατρική Φροντίδα
> Υπογεννητικότητα
> Εθνικά και Ευρωπαϊκά
Προγράμματα
> Εκδόσεις
> Πολιτιστικά
Εάν θέλετε να προσφέρετε
οποιαδήποτε εθελοντική εργασία,
δηλώστε συμμετοχή στα
τηλ. 210 8103496,
6973-871004
κα Ειρήνη Δορκοφίκη

“ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”
Tο Μη Κερδοσκοπικό Σωματείο “οι
Φίλοι της Φροντίδας” έχει στόχους:
> Την εγγραφή μελών
> Την εξεύρεση χορηγιών
> Την οργάνωση εκδηλώσεων
> Τη δημιουργία και προβολή
της εικόνας της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”
- Στο ευρύ κοινό
- Στα ΜΜΕ
- Σε κρατικούς φορείς
Όλοι οι παραπάνω στόχοι έχουν
σκοπό να ενισχύσουν οικονομικά
το έργο της “ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ”.
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Αλεξάνδρα Γκίκα
τηλ. 6944-573131
Πρόεδρος “Generation Europe”
για Ελλάδα & Κύπρο,
Διευθύντρια Art and Culture
και Advance Communication.
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Μάντυ Βρυζάκη - Ψυχολόγος,
Πρόεδρος Γραφολόγων Ελλάδος
τηλ. 6932-285511
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ
Φαίνη Χατζηαθανασιάδη, Πρόεδρος
Φίλων Ζαππείου - Δικηγόρος
τηλ. 6932-210639
Κέλλυ Ξυνή - Κανάρη,
Επιχειρηματίας
τηλ. 6948-379119
Catie Thorburn,
Πρόεδρος Generation Europe
Foundation - Βρυξέλλες
Σας προσκαλούμε να γίνετε μέλος

www.frontida.org
E-mail: info@frontida.org
“ΦΡΟΝΤΙΔΑ” - ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
Αλληλογραφία: Τ.Θ. 67235 - Τ.Κ. 15102, ΜΕΛΙΣΣΙΑ
Τηλ: 210-8103496, 6973-871004
Fax: + 30 210-8035274
Αρ. Λογαριασμού ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ: 068/296010-92
ΙΒΑΝ: GR2701100680000006829601092
SWIFT (BIC): ETHNGRAA

Δημιουργικό, επιμέλεια: Χορηγία Lectus adv. ( lectus@lectusadv.gr )

