“CENTRODONNA” Serviciu gratuit oferit de Mairie de Forli
Via Tina Gori, 58 – 47121 Forlì (a.b.s. Centro commerciale Ravaldino)
Tél. 0543-712660 – Fax 0543 – 712670 centrodonna@comune.forlì.fc.it
Orario Luni:

08h30 – 13h30

Marti:

08h30 – 13h30

Miercuri:

08h30 – 13h30

Joi:
Vineri:

14h00 – 18h00

14 h30 – 18h00
08h30 – 13h30

CENTRO Donna este un serviciu gratuit al Municipiului Forlì, care primeste și însoțește femei
in alegerea de trasee destinate autonomiei sociale, economice și profesionale.
Loc de informatii Pentru a facilita căutarea de servicii, resurse, oportunitati oferite de zona.
Se pot accesa contributii, subven ii ale ocupării for ei ț ț de muncă și stagii de formare. Este, de
asemenea, un loc pentru a solicita o contribuție financiară, cu scopul de asistență juridică, de a
reduce obstacolele la dreptul de apărare al femeilor.

Consultare psihologica Intimpinarea nevoilor si temerile exprimate de catre femei. Psihologul

promoveaza cursuri individuale și de grup pentru greut ă țile,criza,sau mai exact de violență și abuz.
Consultanta juridica zece avocați informeaza ș i sfatuiesc cu privire la aspectele legate de dreptul

familiei (separarea, custodia copiilor minori, etc), violență și maltratare în temeiul dreptului
internaționa.
Serviciul de Sustinere Impotriva Violentei si Maltratari Victima si operatorii “Centro Donna
“ cauta un parcurs de iesire din violenta respectind timpii si modalitatile femeilor. Pentru a fi
eficace aceasta actiune “Centrul “se foloseste de o echipa multi-disciplinara compusa din
avocatii,psihiologi si operatori ai serviciului teritorial antiviolenta “RETEAUA IRENE” si
structuri de protectie.
Centrul de Documentare Cărți, reviste și alte materiale pe teme de gen sunt disponibile pentru
activități de cercetare, teze , investigații sau interes privind Statutul Femeii

Spatiu de oportunitati egale si Asociatia feminina Acesta este locul de elaborare si actionare a politici
feminine.Sensibilizeaza cetatenii pe tema drepturilor egale,reconciliere si timpul de
lucru.Gazduieste Casa Femeilor si Comisia de Egalitate a Sansei.

