경기남부해바라기센터(거점)은 성폭력・가정폭력・성매매피해자를

지원하

는 전문기관입니다.
본 센터는 여성가족부와 경기도・경기지방경찰청・아주대학교병원의 4자 협약 기관으로, 성폭력・가정
폭력・성매매피해자에 대하여 365일 24시간 상담, 의료, 법률, 수사지원을 원스톱(One-Stop)으로 제공
함으로써 피해자가 위기상황에 대처할 수 있도록 지원하고 재 피해를 예방합니다.
19세 미만 성폭력 피해를 입은 아동・청소년과 지적장애인, 개입이 필요한 성인 등에 대하여, 의학적
진단과 평가 및 치료, 사건 조사, 법률지원서비스, 지지체계로서의 가족기능 강화를 위한 상담서비스 등
을 통합적으로 제공합니다.
또한 지원 서비스 표준화 및 피해자 지원을 위한 연구 및 치료 프로그램의 연구, 개발, 적용 등의 거점
기능을 담당하고 있습니다.

지원내용
위기지원(1관)
상담지원
24시간 사례접수, 사례지원, 지역사회 연계
수사지원
여성경찰관 24시간 상주, 증거물 채취
피해자 진술조서 작성 및 진술녹화, 무료법률구조지원
의료지원
24시간 응급진료 및 외상치료, 응급키트(증거채취)
진단 및 소견서 발급, 정신건강의학과, 산부인과 등 진료
외부 의료기관 연계
지속지원(2관)
상담지원
면담조사, 법률모니터링, 성교육
의료지원
소아정신과 전문의 진료
심리지원
임상심리평가
심리치료(CBT, EMDR 치료적 성교육 등)
거점기능(3관)
성폭력 피해자 관련 연구 개발(R&D) 허브
통합지원센터 기증의 표준 모델 운영
중대한 피해 사례에 대한 의료・임상 지원
통합지원센터 의료・임상 분야 및 종사자 역량강화 지원
교육・실습 기관으로 역할 및 수퍼비전 제공

Гёнги өмнөд бүсийн Хэпараги төв(нэгдсэн) нь бэлгийн хүчирхийлэл・гэр
бүлийн хүчирхийлэл・биеээ үнэлэх зэрэг гэмт хэрэгт хохирогсдод туслах
мэргэжлийн байгууллага юм.
Манай төв эмэгтэйчүүдийн яам ба Гёнги аймаг・Гёнги бүс нутгийн цагдаагийн ерөнхий газар ・
ажү дээд сургуулиудын хамтын үйл ажиллагааны байгууллага бөгөөд бэлгийн хүчирхийлэл・гэр
бүлийн хүчирхийлэл・биеээ үнэлэх зэрэг гэмт хэрэгт хохирогсдод зориулан 365 хоног 24 цагаар
зөвлөгөө, эмчилгээ, хууль зүйн туслалцаа болоод цагдаагийн мэдүүлэг авах зэрэг Нэг цэгийн
(One-Stop)үйлчилгээгээр түргэн шуурхай үйлчилж, давтан хохирол амсахаас урьдчилан сэргийлэх
зорилгоор үйл ажиллагаа явуулж байна.
19-с доош насны бэлгийн хүчирхийлэлд автсан хүүхэд ・өсвөр насныхан, оюуны хөгжлийн
бэхшээлтэй хүн, тусламж шаардлагатай хувь хүн хэнд ч эмнэлгийн оношлогоо дүгнэлт ба
эмчилгээ, хэргийн мөрдөлт, хууль зүйн үйлчилгээ, хохирогчийг гэр бүлийнхэнд зориулсан
зөвлөгөө зэрэг нэгдсэн үйлчилгээр хангах болно.
Мөн үйлчилгээний стандарчлал, чанар агуулгыг сайжруулах зорилгоор судалгаа шинжилгээний
ажил, эмчилгээний программ зохиох судалгаа хийх түүний хэрэгжилтийг хянах зэрэг нэгдмэл үйл
ажиллагааг хариуцан ажиллаж байна.

үйл ажиллагаа
шуурхай тусламж (1 хэлтэс)
Зөвлөгөө
24 цагын турш хэрэг бүртгэх/мэдүүлэг авах, тусламж үйлчилгээ, холбодох байгууллагатай
холбох
Эрх зүйн туслалцаа
эмэгтэй мөрдөн байцаагч 24 цагын турш ажиллах, нотлох баримт бүрдүүлэх
хохирогчоос мэдүүлэг авах, мэдүүлгийн бичлэг(соронзон) хийх, хууль зүйн туслалцаа үзүүлэх
Эмнэлэгийн туслалцаа
24 цагын турш яаралтай эмчилгээ, бэртэлт эмчилгээ, нотлох баримт бүрдүүлэх
оношлогоо болон магадалгаа гаргах, сэтгэцийн, эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэндийн эмчилгээ
холбогдох бусад эмнэлэгийн байгууллагатай холбох
Урт хугацааны тусламж (2 хэлтэс)
Зөвлөгөө
биечлэн ярилцлага зөвлөгөө, хууль зүйн хяналт, бэлгийн боловсролын сургалт
Эмнэлэгийн туслалцаа
хүүхдийн сэтгэцийн тасгийн мэргэшсэн эмчийн үзлэг
Сэтгэл зүйн туслалцаа
сэтгэцийн оношлогоо дүгнэлт
сэтгэцийн эмчилгээ(CBT, EMDR эмчилгээний зориулалттай бэлгийн боловсролын сургалт г,м)

Нэгдсэн төвийн үйл ажиллагаа (3 хэлтэс)

Бэлгийн хүчирхийлэлд автсан хохирогчын дунд хийх судалгааны гол төв (R&D) 허브
Нэгдсэн үйлчилгээт төвийн жишиг модель төв болж үйл ажиллагаа явууллах
Ноцтой хохирогчдод зориулан эмчилгээ үйлчилгээ үзүүлэх
Нэгдсэн үйлчилгээт төвийн эмнэлэг эмчилгээний салбар болон төвд ажиллагсдын мэргэжлийн
чадвар дээшлүүлэх сургалт явуулах
Сургалт ・дадлагажуулалт, удирдамж зөвлөмж дэмжлэг үзүүлэх

