ŽENSKA GRUPA KARLOVAC „KORAK“- GODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA 2016.g.
Stručni tim

Predsjednica udruge, voditeljica Savjetovališta, voditeljica Skloništa, socijalna radnica, administratorica/ pomoćna djelatnica u Skloništu

Vanjske stručne
suradnice

Psihologinja, odvjetnica

Svrha

Poboljšanje pozicije žena na području Karlovačke županije kroz promociju i zaštitu ženskih i dječjih ljudskih prava te kroz osnaživanje žena za aktivno
uključivanje u društveni život zajednice.

Opći cilj

Stvoriti uvjete za pružanje različitih oblika podrške te direktne pomoći i zaštite ženama i djeci žrtvama nasilja u obitelji

SAVJETOVALIŠTE
SOS telefon

630 poziva

Zatražena pomoć u
Savjetovalištu

405 dolazaka

Pravna pomoć

Uslugu besplatne pravne pomoći koristilo je 147 korisnica.

Zastupanje pred
sudom
Pratnja žrtve na
sudu

Besplatno su zastupane 63 žene.
23 puta

Psihološka pomoć

Pružena su 94 tretmana besplatne psihološke pomoći.

TAJNO SKLONIŠTE ZA ŽENE I DJECU ŽRTVE NASILJA U OBITELJI
Broj korisnica

20 korisnica

Korisnice Skloništa prema dobi, obrazovanju i životnoj sredini
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ODJEL ZA RAZVOJ I PROJEKTE
„SIGURAN PUT KA NEOVISNOM ŽIVLJENJU“ HR.2.3.04-0167
Trajanje projekta

15.07.2015.- 15.09.2016.

Ukupan iznos projekta /
bespovratna sredstva EU
Nositelj projekta

Ženska grupa Karlovac „Korak“

Partneri u projektu

Grad Karlovac

885.756,82 kn

Cilj projekta
Stvoriti preduvjete za socijalno uključivanje i reintegraciju žena žrtava nasilja u obitelji u društvo te povećati njihovu konkurentnost na
tržištu rada.
Svrha projekta
Ciljna skupina
Rezultati

Poučiti žene žrtve nasilja potrebnim društveno- ekonomskim znanjima i vještinama kako bi povratile svoje samopouzdanje, povećale svoju
konkurentnost na tržištu rada te u konačnici postale potpuno neovisne.
30 žena žrtava nasilja u obitelji koje su štićenice Tajnog skloništa i Savjetovališta ŽGK „Korak“.
1. Uređen i namješten stambeni prostor za potrebe smještaja dvije obitelji (dvije majke s djecom).
2. Izrađen novi Edukativno – savjetodavni program
3. 4 djelatnice educirane za provedbu Edukativno- savjetodavnog programa
4. 30 žena stekle su znanja i vještine iz programa podrške za osamostaljenje
5. Tiskano i podijeljeno 400 primjeraka knjige svjedočanstava žrtava nasilja u obitelji „Poruke onih koje su odlučile reći NE“

