Κέντρα Οικογενειακών
Σχέσεων (Family
Relationship Centres)
(FRC)
Η RAV είναι το επικεφαλής κέντρο από τα τέσσερα Κέντρα
Οικογενειακών Σχέσεων (FRC) που ιδρύθηκαν από την
Αυστραλιανή Κυβέρνηση.
Σκοπός των κέντρων είναι η ενδυνάμωση της οικογένειας,
η συμβολή στη διατήρηση της συνοχής της, βοήθεια σε
περιπτώσεις χωρισμού, και ενθάρρυνση των χωρισμένων
γονέων να επικεντρώνονται όσο γίνεται περισσότερο στις
ανάγκες των παιδιών τους.
Το Κέντρα Οικογενειακών Σχέσεων προσφέρουν ατομικές ή
ομαδικές συνεδρίες για να βοηθήσουν χωρισμένες οικογένειες
να δημιουργούν λειτουργικές γονεϊκές διευθετήσεις. Επίσης
φιλοξενούν ενημερωτικές ημερίδες και εργαστήρια ομάδων για
μια σειρά πρακτικών θεμάτων για τη βοήθεια της οικογένειας.
Τα κέντρα προσφέρουν τρεις ώρες δωρεάν για την από κοινού
Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών [Family Dispute Resolution
(FDR)].

Οι άνθρωποί μας
Οι απασχολούμενοι στη Relationship Australia VICTORIA (RAV)
είναι μια ομάδα αφοσιωμένων, έμπειρων και καταρτισμένων
επαγγελματιών που ειδικεύεται στην παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών για την επίλυση οικογενειακών διαφορών, την
ανάπτυξη δεξιοτήτων και την εκπαίδευση.
Το προσωπικό μας της πρώτης γραμμής υποστηρίζεται από
επιχειρησιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν ανθρώπινους
πόρους, επικοινωνίες, πληροφορική και οικονομική διαχείριση.
Κι όλοι μαζί, είμαστε επικεντρωμένοι στην πρώτη μέριμνα κάθε
δραστηριότητάς μας που είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών των
πελατών μας.

Περισσότερες
πληροφορίες
Για γενικές πληροφορίες, περιλαμβανομένων και των διευθύνσεων
των κέντρων μας, καλέστε το 1300 364 277 με κόστος μιας τοπικής
κλήσης ή επισκεφτείτε το δικτυακό μας τόπο:
www.relationshipsvictoria.com.au

Χρηματοδοτείται από την Αυστραλιανή Κυβέρνηση.

Γιορτάζοντας τη
διαφορετικότητα

Ποιοι είμαστε

Οι υπηρεσίες μας

Η Relationships Australia (Victoria) – RAV – είναι ένας από τους
ηγετικούς πάροχους υπηρεσιών στήριξης των σχέσεων.

Η RAV προσφέρει μια σειρά υπηρεσιών υποστήριξης των σχέσεων.

Ο σκοπός μας είναι να βοηθούμε τους πολίτες της Βικτώριας να
επιτύχουν θετικές και αξιοπρεπείς σχέσεις.
Είμαστε ένα κοινοτικός μη κερδοσκοπικός οργανισμός, χωρίς
θρησκευτικούς προσανατολισμούς, και στοχεύουμε στη βοήθεια
των μελών της κοινότητας, ανεξάρτητα από θρησκεία, ηλικία,
φύλο ή σεξουαλικό προσανατολισμό, επιλογή τρόπου ζωής,
πολιτιστική καταγωγή ή οικονομικές συνθήκες.
Παρέχουμε υπηρεσίες από 12 κέντρα στην μητροπολιτική
Μελβούρνη και στην ευρύτερη Βικτώρια. Η επιχειρησιακή ομάδα
υποστήριξης του οργανισμού εδρεύει στην Armadale.
Πολλές υπηρεσίες παρέχονται δωρεάν ή με χαμηλή χρέωση
ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του πελάτη.

Ο σκοπός μας

Συμβουλές
Οι εξειδικευμένες μας συμβουλές καλύπτουν τις σχέσεις σε όλο
το φάσμα τους. Σκεφτείτε για παράδειγμα πώς να γαλουχήσετε
και να βελτιώσετε μια υπάρχουσα σχέση ή να αναλογιστείτε τι δε
λειτουργεί σωστά. Περιλαμβάνουν:

•
•
•
•
•
•

οικογενειακές συμβουλές
συμβουλές για άνδρες και γυναίκες
προγαμιαίο πρόγραμμα
συμβουλές σχέσεων
συμβουλές για την ξηρασία
συμβουλές μέσω τηλεφώνου.

Επίλυση Οικογενειακών Διαφορών
Οι υπηρεσίες Επίλυσης Οικογενειακών Διαφορών [Family Dispute
Resolution (FDR)] βοηθούν χωρισμένους γονείς να καταλήξουν
σε συμφωνίες που είναι προς το καλύτερο συμφέρον των παιδιών
τους και ενθαρρύνει τα χωρισμένα ζευγάρια να συνεργάζονται
στην ανατροφή τους.

Ο σκοπός μας είναι η βελτίωση της ζωής των ατόμων, των
ζευγαριών, των οικογενειών και της κοινότητας βοηθώντας
τους να δημιουργήσουν ισχυρούς δεσμούς μέσω της παροχής
ειδικευμένων υπηρεσιών σχέσεων.

Στη διάρκεια αυτής της διαδικασίας χρησιμοποιούνται σχέδια ή
συμφωνίες γονεϊκών καθηκόντων.

Οι αξίες μας

Πρόληψη Ενδοοικογενειακής Βίας
Παρέχουμε ευαίσθητες, υποστηρικτικές και επαγγελματικές
υπηρεσίες σχετικές με την ενδοοικογενειακή βία, που
περιλαμβάνουν συμβουλές και επίλυση οικογενειακών διαφορών,
ομαδικά προγράμματα και επιλογές παραπομπής για την
υποστήριξη ατόμων που έχουν υποστεί βία και κακομεταχείριση.

Η RAV πιστεύει στις βασικές αξίες:

•
•
•
•
•
•

του σεβασμού
της ακεραιότητας
της διαφάνειας
της υπευθυνότητας
της υψηλής ποιότητας
του εμπλουτισμού/ εορτασμού

Επίσης προσφέρουμε ομαδικά προγράμματα και μαθήματα για
να βοηθήσουμε άτομα που συμπεριφέρονται βίαια μέσα στην
οικογένεια, να αναλάβουν τις ευθύνες της συμπεριφοράς τους και
τα ενθαρρύνουμε να αντιμετωπίζουν με αξιοπρέπεια τις σχέσεις
τους.

Δεξιότητες χειρισμού σχέσεων
Η RAV προσφέρει μια σειρά επιμορφωτικών μαθημάτων
σχετικών με τις σχέσεις, σε ομάδες με μικρό αριθμό
συμμετεχόντων.
Τα μαθήματα συνδέουν τους συμμετέχοντες με άλλους που
αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα και προκλήσεις.
Αυτό βοηθάει τους ανθρώπους να αισθάνονται λιγότερο μόνοι
στις ανησυχίες και στα προβλήματά τους, καθώς μαθαίνουν
και αποκτούν νέες δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν να
βελτιώσουν τη δική τους κατάσταση.
Βοήθεια Παικτών
Η RAV έχει ένα πρόγραμμα βοήθειας για Παίκτες Τυχερών
Παιχνιδιών (Gambler’s Help). Το πρόγραμμα λειτουργεί στο
Κέντρο μας του Ballarat για τις κοινότητες της περιοχής
Grampians.
Ένα αναπόσπαστο μέρος του προγράμματος αφορά την
παροχή δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών για εκείνους που
έχουν ως παίκτες ανεξέλεγκτη συμπεριφορά.
Γονεϊκά Καθήκοντα Μετά το Χωρισμό
Επιπλέον της Επίλυσης Οικογενειακών Διαφορών (FDR),
παρέχουμε βοήθεια σε χωρισμένα ζευγάρια μέσω απλών
συμβουλευτικών συνεδριών.
Οι σύμβουλοι, χώρια από τις περισσότερο τεχνικές πλευρές της
FDR, μπορούν να υποστηρίξουν τα άτομα να συνεργαστούν για
την καλύτερη διευθέτηση όσων αφορούν τα παιδιά τους και να
επιληφθούν πιθανών συναισθηματικών συγκρούσεων.
Επίσης προσφέρουμε ομάδες εργασίας και μαθήματα για
χωρισμένους γονείς, τα οποία παρακολουθούν πατέρες και
μητέρες μαζί με άλλους που αντιμετωπίζουν παρόμοιες
καταστάσεις, με τους οποίους μοιράζονται εμπειρίες και
αποκτούν δεξιότητες.
Άνδρες και Οικογενειακές Σχέσεις
Οι υπηρεσίες μας προς τους άνδρες περιλαμβάνουν
συμβουλές, ομάδες, επίλυση οικογενειακών διαφορών, βοήθεια
για σχέσεις και γονεϊκά θέματα και επιμορφωτικά μαθήματα σε
θέματα σχέσεων και προσωπικής ανάπτυξης.

