
Você se sente
ameaçada ou
está sofrendo
risco de
violência?

Podemos
oferecer apoio.



O que é o Gaia Centre?
O Gaia Centre fornece serviços de apoio confidenciais, independentes
e livres de julgamento para pessoas que moramno bairro londrino 
de Lambeth e que estejam passando por uma situação de violência
de gênero.  Nossos serviços ajudam mulheres e meninas acima dos
13 anos, e homens a partir de 16 anos - incluindo pessoas que são
lésbicas, gays, bissexuais ou que não têm certeza a respeito de sua
sexualidade.  O Gaia Centre oferece apoio também para clientes que
se identifiquem com o gênero masculino, feminino ou outro, ou que
estejam questionando sua identidade de gênero.

O que é violência de gênero?
A violência de gênero ocorre quando um indivíduo ou grupo de
indivíduos exerce controle sobre alguém.

Seguem alguns tipos de violência de gênero:

• Violência doméstica (abuso físico, 
sexual, financeiro, emocional 
ou psicológico)

• Estupro e abuso sexual

• Perseguição

• Prostituição

• Escravidão moderna/ 
tráfico humano

• Mutilação genital feminina (MGF)

• Casamento forçado

• A chamada violência 
baseada em "honra"



Quem pode acessar o apoio
do Gaia Centre?
Qualquer pessoa que more em Lambeth que tenha passado por
violência de genêro ou que esteja em risco de passar por ela,
atendendo os seguintes requisitos:

• Mulheres e meninas acima dos 13 anos

• Homens a partir dos 16 anos

• Pessoas transgêneras que se identifiquem com o gênero
masculino, feminino ou outro, ou que estejam questionando sua
identidade de gênero

Nossos serviços estão disponíveis para as pessoas mencionadas
acima e seus filhos/as.  Prestamos apoio personalizado às
necessidades específicas de cada pessoa

Que tipo de apoio está disponível 
no Gaia Centre?
Cada pessoa possui necessidades únicas e nós trabalharemos
juntamente com você para criar um plano de apoio que ajude a
manter sua segurança.  Por exemplo, você poderia precisar de: 

• Falar com alguém que entenda o que você está  experimentando

• Receber apoio para entrar em contato com a polícia

• Sair da área

• Obter acesso a um abrigo

• Ficar em casa, mas descobrir como pode manter-se seguro/a 

• Receber apoio quanto acionar a justiça

• Obter aconselhamento jurídico

• Gerenciar sua situação financeira

• Descobrir mais sobre redes de apoio  na sua comunidade

• Obter apoio especializado para seus filhos/as

Quais serviços estão disponíveis 
no Gaia Centre?
• Apoiopersonalizado, independente e sem julgamentos

• Uma equipe independente especializada na defesa de violência de
gênero (IGVA) que irá lhe apoiar se você estiver em risco  sério

• Um serviço especializado para meninas entre 13 e 16 anos

• Um esquema de santuário que irá lhe ajudar a ficar 
em casa com segurança

• Apoio em grupo

• Apoio de pessoas que irão lhe ajudar a quebrar o isolamento,
construir redes sociais e lhe apoiar conforme ganha novamente o
controle sobre sua vida

• Oportunidades de voluntariado



O que é o Refuge?
O Refuge é o maior fornecedor de apoio especializado para mulheres
e crianças que passam por violência doméstica e violência de género
no Reino Unido.  Nossos serviços  transformam e salvam vidas.

Abrimos o primeiro abrigo seguro do mundo para mulheres e
crianças abusadas na região oeste de Londres, em 1971.  
Nossa rede nacional de serviços atualmente apoia 3.000 mulheres
e crianças a qualquer dia.

Se você está passando por uma situação de abuso, o pessoal
especializado do Refuge pode oferecer apoio confidencial e sem
julgamento.  Podemos lhe ajudar a reconstruir sua vida sem medo.

O nosso website www.refuge.org.uk contém mais informações
para qualquer pessoa que esteja passando por situação de
violência de gênero, para amigos e parentes preocupados e
organizações profissionais.

0808 2000 247
A linha gratuita de apoio 24 horas nacional contra a violência doméstica
funciona em uma parceria entre o Refuge e a Woman's Aid.

Em uma emergência, disque 999.
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Como posso acessar o Gaia Centre?

Por telefone: 020 7733 8724

Email: lambethvawg@refuge.org.uk

Website: www.refuge.org.uk


