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خدمةاستقبالالبلديةلضحايا
العنف ضد املرأة
من يستفيد
يستفيد من هذه اخلدمة النساء
ضحايا العنف ضد املرأة اللواتي
جتاوزت أعمارهن  18سنة واللواتي
يعشن في باملا مع أبنائهن وبناتهن
القاصرين
ليس من الضروري تقدمي دعوى ضد
املعتدي

ما هي
إنها خدمة تهدف إلى استقبال النساء
من ضحايا العنف ضد املرأة وأوالدهن
وبناتهن غير البالغني ،اللواتي ال
سكن لهن أو اضطررن ملغادرته لدواع
أمنية بسبب تعرضهن لهذا النوع من
العنف
يتم القيام بأعمال ترمي إلى جتاوز
وضع العنف ضد املرأة الذي عانت
فريق الرعاية
منه أولئك النساء وإعداد مشروع
منسقة ومساعدات اجتماعيات
حياة جديد لهن
ومربية اجتماعية وخبيرات في علم
النفس ومرشدة للبحث عن العمل
ومدربات

ماذا نقدّ م
يشمل االستقبال الرعاية احلضورية
في مركز وشقق وخدمات اجتماعية
ودعم مهني متعدد االختصاصات
وتشمل اخلدمة رعاية شخصية خاصة
مبا فيها الرعاية االجتماعية والرعاية
النفسية والدعم التأهيلي للعمل
والدعم االجتماعي التربوي ومعاجلة
قضايا التعايش في املركز
ويتم العمل خالل اإلقامة على ما
يلي :االستقبال األولي الذي ينبغي
أن مينح األمان والتطبيع والتعافي
الشخصي ومعاجلة التحفيز الشخصي
كيف االستفادة
سواء بشكل مباشر أو بعد اإلحالة
من طرف مصلحة مهنية
بواسطة الهاتف:
971465809

التوقيت
 24ساعة في اليوم و 365يوما في
السنة

في حاالت الط وارئ ،اتصل مباشرة
هذه املواد مت متويلها من طرف رصيد وزارة الرئاسة والعالقات مع البرملان واملساواة ،وحتديدا من وزارة الدولة للمساواة.
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خدمة البلدية للرعاية الشاملة من العنف ضد املرأة

برنامج رعاية النساء ضحايا
العنف الذكوري من طرف
الشريك احلالي أو السابق
ما هو
إنه برنامج يرمي إلى ضمان الرعاية
االجتماعية للنساء اللواتي عانني من
العنف ضد املرأة في بلدة باملا ،بناء
على مقاربة شاملة وضمن شبكة من
عدة خدمات للرعاية الشخصية
من يستفيد
النساء املقيمات في باملا ،اللواتي
.عانني من العنف ضد املرأة
مهنيو خدمات اإلعالم والرعاية
الذين يعملون على العنف ضد املرأة

ماذا نقدّ م
معلومات وتوجيه ومشورة للنساء
واملهنيني الذين يقومون برعايتهن
رعاية اجتماعية تساعد على
اكتساب الوعي واخلروج من التعايش
العنيف واستعادة االستقالل
خدمات مرافقة :
مرافقة شخصية لدى اإلجراءات
املتصلة بالوضع املذكور
خدمة املساعدة املتنقلة عن بعد
والتي تقدم رعاية وحماية على مدى
 24ساعة للضحايا اللواتي لهن أمر
حماية
تدبير التسجيل الطوعي في ملف
خدمة الطوارئ  112من أجل تيسير
الرعاية الفورية في حال املخاطر

كيف االستفادة
سواء بشكل مباشر أو بعد اإلحالة
من مصلحة مهنية
شخصيا:
C/ Ferreria, 10, 3º piso

هاتفيا:
971227400

عبر البريد اإللكتروني:

violenciagenere@palma.es

التوقيت
من اإلثنني إلى اجلمعة من الساعة
 9.00إلى 14.00
الثالثاء من  16.00إلى 18.30
أو في مساء أي يوم في حال احلاجة
إلى الرعاية
فريق الرعاية
مساعدات اجتماعيات وتقنيات
مرافقة ومرشدات

في حاالت الط وارئ ،اتصل مباشرة
هذه املواد مت متويلها من طرف رصيد وزارة الرئاسة والعالقات مع البرملان واملساواة ،وحتديدا من وزارة الدولة للمساواة.
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خدمة البلدية للرعاية الشاملة من العنف ضد املرأة

برنامج موجه إلى الرجال
الراغبني في حتقيق عالقات
زوجية/شراكة غير عنيفة
ماذا نقدّ م؟
ما هو
فضاء للمشورة والعالج حيث
إنها خدمة من البلدية على شكل
يتم العمل على التعرف على
رعاية نفسية واجتماعية للرجال
الذين ميارسون أو مارسوا العنف ضد الذات وحتديد املشاعر والتحكم
شريكاتهم والراغبني في اإلقالع عن فيها وتسوية اخلالفات والتواصل
والتعاطف مع اآلخرين واملسؤولية
ذلك
عن السلوك واالعتزاز بالذات وتفهم
تهدف إلى العمل من أجل القضاء
على سوء املعاملة أو التخفيف منها ظاهرة العنف
يشمل التدخل ما يلي:
من يستفيد
الرد على طلبات املستخدمني
الرجال الذين جتاوزوا سن  16سنة من واملهنيني واملواطنني بشكل عام
بلدة باملا والذين ميارسون أو مارسوا
رعاية نفسية فردية
العنف ضد شريكتهم احلالية أو
السابقة والذين يتلقون اخلدمة بشكل تدخل نفساني جماعي ( 25جلسة
من ساعتني مرة في األسبوع
طوعي
القيام مبتابعة بعد عملية التدخل
تقدمي املشورة للشريكة احلالية أو
السابقة ملعتدين تلقوا الرعاية من
أجل حتسني الوضع
فريق الرعاية
مهنيو علم النفس

كيف االستفادة
سواء بشكل مباشر أو بعد اإلحالة
من مصلحة مهنية
بالهاتف:
971773478/654062602

البريد اإللكتروني:
violenciagenere@palma.es

التوقيت
تقدمي املعلومات أو املوعد بالهاتف:
صباحا :من اإلثنني إلى األربعاء من
الساعة  9.00إلى 14.00
مساء :من الثالثاء إلى اخلميس من
الساعة  15.30إلى 20.30
يتم االتفاق على توقيت خدمة
املقابالت مع املعنية باألمر
C/ Josep Tous i Ferrer, 6, 1º B

للحصول على معلومات عامة حول
خدمات البلدية اخلاصة بالعنف ضد املرأة:
971227400

في حاالت الط وارئ ،اتصل مباشرة
هذه املواد مت متويلها من طرف رصيد وزارة الرئاسة والعالقات مع البرملان واملساواة ،وحتديدا من وزارة الدولة للمساواة.
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برنامج رعاية موجه ألبناء
وبنات النساء الذين عانني من
العنف الذكوري داخل األسرة

من يستفيد
ماذا نقدّ م
ما هو
التدخل من أجل تفادي تكرار األمناط األطفال والفتيات املقيمون في باملا
برنامج رعاية نفسية واجتماعية،
الذين تتراوح سنهم ما بني  4و17
موجه لألطفال والفتيات الذين عانوا العنيفة في حياة البالغني وتعزيز
مهارات الطفل/الفتاة من اجل جتاوز سنة والذين عانوا من العنف ضد
من العنف ضد املرأة داخل األسرة.
املرأة داخل األسرة
وتهدف إلى مساعدتهم على حتديد األوضاع العنيفة التي عاشوها
ويقوم الشخص البالغ املرجعي
مناذج أمومية وأبوية إيجابية تسمح مبقاربة عمل ثالثية:
بالترخيص كتابة ويسمح مبشاركة
ببناء أشكال جديدة من العالقات مع العمل ضمن مجموعة على الفئات
األطفال في البرنامج ويلتزم
تفادي الدوامة املتكررة للعنف ومن العمرية ( 4-8سنوات و9-13
خالل تشجيع أشكال جديدة تعتمد سنة و 14-17سنة) 15 .حصة من باملشاركة في األنشطة التي يقترحها
على الالعنف وحتفيز املساواة بني
الفريق التقني
ساعتني .وبالتزامن تعمل مجموعة
اجلنسني
أخرى لدعم األمهات أو األولياء/
كيف االستفادة
الوليات
فريق الرعاية
سواء بشكل مباشر أو بعد اإلحالة
العمل الفردي مع األمهات
يشمل خبيرة نفسية ومتخصص
من مصلحة مهنية
نفسي في األطفال ومربية اجتماعية والقاصرين :مقابالت لالستقبال
شخصيا:
وإرشادات فردية ومتابعة
C/ Sant Miquel, 39, 2ºD
عمل داخل األسرة( :األم
هاتفيا:
واألطفال/الفتيات) ،حيث يتم
971722856
العمل بشكل مشترك على اجلوانب عبر البريد اإللكتروني:
التي تعتبر ضرورية
violenciagenere@palma.es
التوقيت
من اإلثنني إلى اخلميس من  9.00إلى
 14.00ومن  16.00إلى 20.00
اجلمعة من  9.00إلى 14.00

للحصول على معلومات عامة حول
خدمات البلدية اخلاصة بالعنف ضد املرأة:
971227400

في حاالت الط وارئ ،اتصل مباشرة
هذه املواد مت متويلها من طرف رصيد وزارة الرئاسة والعالقات مع البرملان واملساواة ،وحتديدا من وزارة الدولة للمساواة.

