Ang Sentro ng Hebaragi sa timog na bahagi ng Gyeonggi ay dalubhasang
tanggapan na tumutulong sa mga biktima ng sekswal na karahasan ・ domestikong
karahasan ・prostitusyon
Ang sentrong ito ay itinakda sa kapulungan ng 4na ahensiya ang Ministro ng
kababaihan at pamilya at Gyeonggi-do ・Pambansang ahensiya ng pulisya ng
probinsiya ng Gyeonggi-do・Unibersidad ospital ng Ajou na nagbibigay ng OneStop na serbisyo tulad ng 24oras 365 araw na konsultasyon, medikal, legal at
imbestigasyon upang labanan ang kritikal na kalagayan at iwasan ang muling
pinsala na dinanas ng biktima.
Nagbibigay ng medikal na diyagnosis, ebalwasyon, paggamot, embistigasyon
serbisyong legal para sa kabataang biktima na may gulang 19 pababa, intelekwal na
kapansanan na nangangailangan gabay ng nakatatanda.
Dagdag dito ang sentro ay nagsasagawa ng pagsasaliksik upang mapaunlad ang
mga serbisyong suporta para sa biktima ng karahasan at tumatayo bilang sentrong
tanggapan.

Mga suporta
Suportang kritikal ( Bulwagan 1)
Tulong pagpapayo
24na oras na tumatanggap ng dulog, pagbibigay aksyon, pag-uugnay sa mga
tangapan sa kumunidad
Tulong embistigasyon
24oras na pamamalagi ng babaeng pulisya, pagkolekta ng ebidensya
Pagsulat at pagtatala ng salaysay ng biktima, serbisyong legal
Tulong medikal
oras ng paunang lunas, paggamot ng trauma, paunang lunas na gamit
(pagkolekta ng ebidensya)
pagkuha ng resulta ng medikal na pagsusuri at reperal, pagkonekto sa paggamot
tulad ng klinika hinekolohiya at at kagawaran ng kalusugan ng isip

Mga suporta
Patuloy na pagsuporta
Tulong pagpapayo
imbestigasyon sa pamamagitan ng pakikipanayam, legal monitoring, sekswal na
edukasyon
Tulong medikal
kagawaran ng pediatriko ng saykayatrika
Sikolohikal na tulong
sikolohikal na pagsusuri
sikolihikal na paggamot (CBT, EMDR paggamot kabilang ang sekswal na edukasyon
at iba pa)

Mga suporta
Tungkulin bilang sentrong tanggapan
Pagpapaunlad ng pananaliksik para sa biktima ng sekswal na karahasan Herb(R&D)
Operasyon ng Standard na modelo bilang pinagsamang sentro ng suporta
Tulong medikal ・klinikal para sa malaking pinsala ng biktima
Pagpapaunlad ng kalidad ng tanggapan at empleyado ・Pinagsamang sentro ng
medikal
Gumaganap bilang tanggapan edukasyon ・ pagsasanay at nagbibigay ng
Supervision

