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  :קול קורא לאסופת מאמרים וניירות עמדה בנושא
  מקלטים לנשים מוכות

  
  

נשים חונכות לזכויות "תוכנית  במסגרת ותפועל, " נשים יוצאות מקלטים, קול חופשי-קולנו " חברות פרויקט ,ואנ
יהן של נשים היציאה מהמקלט וזכויות, השהייה, בחינת הסדרי  הכניסהעוסקות באנו . "והקליניקה לפמיניזם משפטי

ברצוננו ללמוד . שנזקקו למקלטים הינה להשמיע את קולן של נשים שורדות אלימות נומטרת. בתוך המקלטים
  .הפתרונות והדרכים הראויות ביותר לתמוך בהן ובחברה, של נשים על צרכיהןומקולן מחוויותיהן 

  
המופנות /  את קולן של הנשים הפונות אנו מאמינות שעל מנת להוביל לשינוי משמעותי יש בראש ובראשונה לשמוע

 ההתמודדות עם תופעת האלימות כישיבחן את דרמשותף ומגוון  מתוך עבודתנו למדנו כי ישנו צורך בשיח .למקלטים
שיח זה יבחן את האלטרנטיבות הקיימות כיום בפני נשים שרוצות לצאת ממעגל האלימות ואת . כלפי נשים

  .מטרת האסופה הינה להניח בסיס לשיח פמיניסטי בנושא.  ובחברה ככלליםהאלטרנטיבות לטיפול בגברים אלימ
  

 החלטנו לפעול בשותפות למען הוצאת אסופת מאמרים בנושא מקלטים על מנת לקדם את החשיבה והעשייה בנושא
נו לשלוח ללפעילות בארגוני נשים בתוך המקלטים ומחוצה להם , ששהו במקלטים אנו קוראות לנשים. לנשים מוכות

   . זהושא בנ דנים מאמרים וניירות עמדה ש
  

  . ותחברה בה אנו חיב ונושנצליח להביא לשינוי ושיפור בחייבתקווה נשמח לשיתוף הפעולה שלכן 
  

 באמצעות 20/6/13- לעדכן על הכוונה להגשה עד הנבקשכן, 15/7/13 - את המאמרים וניירות העמדה ניתן לשלוח עד ה
  :ל הבאות"כתובות הדוא
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