
 شناسه خدمت عنوان خدمت

ارائه آموزش مراقبت از خود در خانه های امن به زنان 

 خشونت دیده

 

 

 پاسخ سوال

خصوص حمایت از زنان اقدامات سازمان بهزیستی در  .1

 تحت خشونت خانگی چه می باشد ؟

 

حمایت "مراکز خانه امن با هدف پاسخگوئی به نیاز اجتماعی 

از زنان و کودکان از خشونت های خانگی، کنترل و کاهش 

و  انواع "خشونت های خانگی و تبعات ناشی از آن 

آزار)جسمی و جنسی و روانی(که نه تنها تندرستی، سالمت 

تعادل عاطفی و روانی آنها را به خطر می اندازد بلکه عقل، 

جامعه را نیز متضرر می سازد. به عبارتی هدف کلی این 

فعالیت، حمایت و توانمند سازی زنانی است که در مورد 

خشونت خانگی واقع گردیده اند . در این مراکز خدمات 

تخصصی گوناگونی به زنان تحت خشونت خانگی و فرزندان 

 شان ارائه می شود .همراه ای

 گروه هدف خانه امن چه کسانی هستند ؟ .2

 

زنان تحت خشونت خانگی و فرزندان همراه ایشان ) دختران 

 سال ( 12بدون محدودیت جنسی و پسران تا 

ممکن است در مورد خدماتی که در خانه های امن  .3

 ارائه می شود ، توضیح بدهید.

 

 در این مراکز در چند قالب خدمات تخصصی عرضه می شود : 

خدمات روزانه: در شرایطی که زن خشونت دیده یا در معرض 

خشونت ناچار است به همان منزلی برگردد که در آن در معرض 

خشونت میباشد، مددکار اجتماعی در قالب ارائه یک طرح ایمنی 

مواردی را برای  که با کمک خود مراجعه کننده تهیه می نماید ،

ایمنی وی ارائه می کند. زیرا همیشه احتمال تکرار خشونت 

وجود دارد. طرح ایمنی برای هر فرد به صورت اختصاصی با 



توجه به شرایط فرهنگی، سن قربانی، سن فرزندان، نوع خشونت 

 و منابع حمایتی قربانی طراحی می گردد.

ا در معرض خدمات نگهداری: در شرایطی که زن خشونت دیده ی

خشونت در خطر امنیت جانی بوده و امکان بازگشت به محل 

زندگی و یا محلی که در آن خشونت می دیده است ، نباشد. به 

صورت موقت در خانه امن همراه با فرزند خود ) دختر بدون 

محدودیت سنی و پسر تا باالی سن بلوغ( با اخذ حکم قاضی 

کاری اجتماعی، روان نگهداری می شوند. این خدمات شامل مدد

 شناسی ، حقوقی و پزشکی است.

مداخالت تخصصی الزم با مرتکبین خشونت: پس از پذیرش  

گروه هدف ) زنان خشونت دیده و یا در معرض خشونت و 

فرزندانشان( برای دستیابی به هدف کنترل و کاهش خشونت 

های خانگی و جلوگیری از تکرار آن می بایست اقداماتی نیز در 

مرتکبین صورت بگیرد. برنامه هایی بر تغییر رفتار  خصوص

مرتکبین تاکید داشته و محیط را برای قربانیان امن تر می سازد. 

این نوع مداخالت نیز به عنوان قسمتی از مداخالت تخصصی 

کارشناسان  در خانه های امن قرار گرفته است که بر اساس 

 د. پروتکل تدوین شده در همین خصوص انجام می پذیر

 

زنانی که خشونت می بینند از چه طریقی می توانند  .4

 به خانه های امن مراجعه کنند

 

از آنجائیکه امنیت خانه امن بسیار مهم است ، این مراکز به 

صورت مستقیم پذیرش ندارند ولیکن زنان خشونت دیده می 

توانند از طریق مراجعه به مراکز مداخله در بحران ) اورژانس 

که خط  123مورد پذیرش قرار گرفته و یا با خط  اجتماعی (

 تلفن اورژانس اجتماعی می باشد تماس حاصل نمایند .

 این زنان تا چه زمانی می توانند در این مراکز بمانند .5

 

برای هر یک از خدمت گیرندگان یک طرح کمکی با هدف 

توانمند سازی برنامه ریزی می شود که بر اساس دستورالعمل 

ماه است  4مدت اقامت خدمت گیرندگان در خانه امن اجرایی 

 که با توجه به فرایند توانمند سازی ایشان و تصمیم تیم



ماه دیگر ( قابل  4تخصصی مرکز تا یک دوره دیگر ) یعنی 

تمدید است. البته در صورت تشخیص تیم تخصصی این دوره 

 ماه قابل تمدید است . 8بیشتر از 

 


