ЗОНТА - Клуб Пловдив
«ЗОНТА ИНТЕРНЕШЪНЪЛ» е световна организация на жени-ръководители и професионалисти, които
работят заедно за подобряване статута на жените по целия свят чрез
служба и застъпничество.
«ЗОНТА - КЛУБ ПЛОВДИВ» е създаден на 31.08.2003г. и в годините на
своето съществуване е осъществил
множество добри дела, найзначимите от които са осигуряване
стипендии за следване във висши
учебни заведения на момичета от
домовете за деца в неравностойно
положение в гр.Пловдив и изграждане на първата в града интерактивна детска площадка.
С дейността си «ЗОНТА-КЛУБ
ПЛОВДИВ» допринася за осъществяване на международните проекти
на „Зонта Интернешънъл” за борба
срещу насилието спрямо жените и
подкрепя местните инициативи в
БОРБАТА СРЕЩУ НАСИЛИЕТО НАД
ЖЕНИТЕ.

Фондация
“ДЖЕНДЪР АЛТЕРНАТИВИ”
За Вас работи екип от шестима юристи
с опит в защитата на човешките права,
трима психолози, работещи в сферата
на защита на правата на жените и двама филолози – единият от които журналист.

Услугите в Центъра за превенция на
домашното насилие на фондацията
са безплатни и включват: правна и
психологическа помощ, консултиране
на семейства и двойки, програма за
трудово посредничество, както и работа с лица, извършители на насилие.

Гр. Пловдив, 4000 ул.„4-ти януари“
№ 38, вх.B, ет.2, ап. 4

тел: 032/ 26 07 08
GSM: 0885 71 29 84
0879 26 01 01
office@genderalternatives.org
www.genderalternatives.org
FACEBOOK:
„Джендър алтернативи“

Заедно срещу
насилието над
жени!
Кампания “16 Дни”

Кампанията „16 Дни активност срещу
насилието, основано на пола“ е глобална кампания, насочена към различните форми на насилие срещу жените.
Тя
за поч ва
н а 25
н оем вр и
(Международният ден на премахването
на насилието, основано на пола) и е до
10 декември (Денят за правата на човека). Успехът на кампанията се основава
на активността на милиони жени и усилията на хиляди организации по целия
свят, които са загрижени за прекратяването на насилието срещу жените.

Какво е насилие,
основано на пола?
Това е насилието срещу жени, което
произлиза от неравенството между половете, резултат от патриархалните взаимоотношения между мъжете и жените.

Домашното насилие е насилие, основано на пола. То засяга основно жени и
деца. В България, всяка 4-та жена става
жертва на домашно насилие поне веднъж в живота си. Много от тях остават
в ситуация на насилие, вярвайки, че
то ще спре. В повечето случаи обаче
то ескалира с времето.
Когато има насилие в семейството, децата са сериозно засегнати. Много от
тях осъзнават проблема, дори и родителите да се опитват да го прикрият.

ДА СИ ПОМОГНЕМ!
Въпросите по-долу ще
Ви помогнат да разберете повече за
взаимоотношенията с партньора,
с когото живеете :






Разпознаването на домашното насилие е първа стъпка към решаването
на проблема.



Законът за защита от домашното насилие гласи: “Домашно насилие е всяка



форма на физическо, психическо, икономическо и сексуално насилие, извършвано
от настоящ или бивш съпруг или партньор, което поставя под заплаха сигурността и благополучието на останалите членове от семейството. “

Потърсете професионална помощ в
кризисен или консултативен център—
ИНФОРМАЦИЯТА Е СИЛНО СРЕДСТВО
ЗА ЗАЩИТА!







Страхували ли сте се от партньора си?
Бил ли е някога агресивен към Вас
и Вашите близки?
Удрял ли Ви е?
Казвал ли Ви е, че сте лош родител и
че ще отнеме децата Ви?
Принуждавал ли Ви е да извършвате
сексуални действия против волята Ви?
Налага ли Ви се често да се
нагаждате спрямо настроенията на
партньора си с цел да избегнете
конфликт или неговото раздразнение?
Опитва ли се да контролира къде ходите, какво правите, с кого се виждате?
Случва ли се партньорът Ви да
оправдава болезнената си ревност
към Вас, с това, че Ви обича?
Вашият партньор контролира ли
финансовите Ви средства?
Заплашва ли Ви със самоубийство,
ако го напуснете?
Заплашва ли Вас и близките Ви
с убийство?

Ако отговорът на някои от тези въпроси е „ДА“, Вие и Вашите деца
сте в риск.

