ΠΛΑΝΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΔΑΜΑΡΙΣ
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑ

ΣΠΙΤΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ

Οι παραπομπές των νεαρών γυναικών στο Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις
γίνονται από διάφορους φορείς, π.χ. εθελοντές ή κοινωνικούς
λειτουργούς που υπηρετούν ανθρώπους του περιθωρίου, όπως π.χ.
ο Στρατός της Σωτηρίας.

Τα νέα μέλη τοποθετούνται σε ένα από τα Σπίτια Πρώτης Γραμμής. Καθώς το
Κοινοτικό Σπίτι Δάμαρις αυξάνεται, ένα σπίτι μπορεί να διατίθεται για μέλη
που είναι έγκυες ή έχουν παιδιά, ενώ ένα άλλο για μέλη χωρίς παιδιά.
Ένα μοναδικό χαρακτηριστικό των σπιτιών της Πρώτης Γραμμής του
Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις, είναι ότι εκεί οι Υπεύθυνες Φιλοξενίας υπηρετούν
εθελοντικά και όχι ως έμμισθο προσωπικό.

Οι νεαρές γυναίκες απευθύνονται στο Κοινοτικό
Σπίτι Δάμαρις και εισέρχονται σε αυτό ως μέλη
του προγράμματός του.

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3Ζ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ
ΚΕΝΤΡΑ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ

ΖΩΝΤΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΚΑΙ ΩΣ ΕΠΙΤΙΜΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ
Τα μέλη μπορεί να χρειαστούν έως και επτά χρόνια για να φθάσουν στην
πλήρη ανεξαρτησία, όμως αξίζει τον κόπο! Εντάσσονται στην κοινωνία
με το κεφάλι τους ψηλά, στηριζόμενες στην αποκατάστασή τους και
έτοιμες να αντιμετωπίσουν τη ζωή με νέους όρους!

Όταν οι συμμετέχουσες παλεύουν να απεξαρτηθούν
από ουσίες, τότε παραπέμπονται σε εξωτερικά κέντρα
απεξάρτησης για την αρχική φάση της θεραπείας τους.
Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του προγράμματος του
Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις είναι ότι, καθ’ όλη τη διάρκεια
συμμετοχής τους στην αρχική φάση απεξάρτησης, το
δωμάτιό τους στο Σπίτι Πρώτης Γραμμής κρατείται
γι’ αυτές, ώστε να μπορούν να επιστρέψουν και να
συνεχίσουν το πρόγραμμα αποκατάστασης
του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις.

Αφού εξασφαλίσουν μια θέση στο σπίτι της Πρώτης Γραμμής, τα νέα
μέλη μπαίνουν αμέσως στο πρόγραμμα 3Ζ του Κέντρου Ημέρας του
Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις, όπου θα λάβουν τα κατάλληλα εφόδια
μέσα από εξειδικευμένα μαθήματα, και θα ασχοληθούν με ζητήματα
αποκατάστασης και επαγγελματικού προσανατολισμού.
Η φάση αυτή του προγράμματος διαρκεί από έξι μήνες έως ένα χρόνο,
ανάλογα με την προσωπική πρόοδο του κάθε μέλους.
Ένα μοναδικό στοιχείο του προγράμματος είναι ότι κάθε 5η εβδομάδα
πραγματοποιούνται τελετές ολοκλήρωσής του, με σκοπό να
γιορταστούν οι επιτυχίες των μελών, η προοδευτική τους μετάβαση
από τα πρώτα στάδια του προγράμματος στα επόμενα, καθώς και τα
γενέθλιά τους!
Ενώ τα μέλη βρίσκονται στη φάση αυτή του προγράμματος,
παραμένουν στο Σπίτι Πρώτης Γραμμής.

Δεν είναι ασυνήθιστο στη φάση αυτή, τα μέλη να επιθυμούν να
συνεισφέρουν στο έργο του Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις κι αυτό μπορεί
να πάρει τη μορφή του εθελοντισμού ή της εργασίας στα προγράμματά
του. Ο οραματισμός μας για το πρόγραμμα του Κοινοτικού Σπιτιού
Δάμαρις είναι κάποια μέρα να στελεχώνεται από γυναίκες που το έχουν
ολοκληρώσει κι έχουν προαχθεί από το επίπεδο της Φροντίδας-Μετά
στο να γίνουν Επίτιμοι Υπηρέτες.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΣΤΕΓΑΣΗ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Αφού ολοκληρωθεί το πρόγραμμα 3Ζ του Κέντρου Ημέρας του
Κοινοτικού Σπιτιού Δάμαρις καθώς και ο Επαγγελματικός
Προσανατολισμός, τα μέλη περνούν στη φάση της Μεταβατικής
Στέγασης, η οποία τους προσφέρει ένα αυξημένο επίπεδο
ανεξαρτησίας, ενώ παράλληλα συνεχίζει να παρέχει κάποια επίβλεψη
και συνεχή καθοδήγηση.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ
ΦΡΟΝΤΙΔΑ-ΜΕΤΑ
Αφού δείξουν ότι έχουν την ικανότητα να ζουν μόνες τους κατά τη
διάρκεια διαμονής τους στη Μεταβατική Στέγαση, τα μέλη
ενθαρρύνονται να κάνουν αίτηση για υποτροφία σε περίπτωση που
επιστρέψουν στο σχολείο, ή για επιδότηση του ενοικίου τους.
Τα μέλη παραμένουν στο πρόγραμμα και στη φάση Φροντίδα-Μετά·
έτσι διατηρείται στενή επαφή μαζί τους, καθώς προσκαλούνται σε
ειδικές γιορτές, κ.ά.
Η φάση αυτή μπορεί να διαρκέσει μέχρι και πέντε χρόνια.

Τα μέλη είναι τώρα έτοιμα για την καθημερινή επαγγελματική τους
αποκατάσταση, η οποία μπορεί να διαρκέσει μέχρι και δύο χρόνια. Τα
μέλη καθοδηγούνται να βρουν θέσεις εργασίας βασικού επιπέδου μέσα
στην κοινότητα ή έξω, στην κοινωνία· ακόμα ενθαρρύνονται να
επιστρέψουν στο σχολείο με σκοπό να βοηθηθούν και να αποκτήσουν
τα εφόδια για το επάγγελμα που θα εξασκήσουν.

5 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΘΙΣΤΟΥΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΤΟ
ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΣΠΙΤΙΟΥ ΔΑΜΑΡΙΣ, ΤΟ
ΟΠΟΙΟ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ «ΑΝΩΝΥΜΟΙ ΥΠΗΡΕΤΕΣ»

1. Έχει σχεδιαστεί για να καλύψει τις ειδικές ανάγκες αποκατάστασης
των γυναικών-θυμάτων σεξουαλικής εκμετάλλευσης και
σωματεμπορίας.

2. Έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις κοπέλες αυτές μακροχρόνιες
υπηρεσίες (πάνω από 7 χρόνια).

3. Παρέχει χώρο για τα παιδιά τους, ώστε να συμμετέχουν στο
πρόγραμμα μαζί με τις μητέρες τους.

4. Προσφέρει Εξειδικευμένα Προγράμματα για τα μέλη με ειδικές

ανάγκες π.χ. μαθησιακές δυσκολίες, τα οποία είναι σχεδιασμένα να
καλύψουν τις εξειδικευμένες ανάγκες αποκατάστασής τους.

5. Παρέχει ένα θερμό σπιτικό περιβάλλον, στο οποίο οι εθελόντριες
Υπεύθυνες Φιλοξενίας ζουν με τα μέλη του προγράμματος.

