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જોગવાઈન ું એક પેચવકક  

 

ઇું ગ્લને્ડ અને વેલ્સમાું પીડડતો અને બચી જનાર લોકોની જરૂડિયાતોને કેવી િીતે પૂિી કિવી  

આભિદર્કન 

આ સંશોધનમ  ંફ ળો આપન ર ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રનો ભોગ બનેલ હજારો પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  

લોકો અન ેસેંકિો ડનષ્ણ ત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ ઓ અન ેકડમશડનંગ સંસ્થ ઓનો આભ ર. 

ઇન્ટરર્વ્ુ અન ેફોકસ જૂથો દ્વ ર  સહાય મેળવવ ને લગતા તેમન  અનુભવોનંુ ઊંિ ણપૂવયકનંુ 

પ્રડતડબંબ પૂરં પ િન ર  લોકોનો અન ેઘરલેુ દુર્વ્યવહ રન  પ્રડતભ વને કેવી રીતે સુધ રવો તે મ ટેની 

તમ રી સલ હ અન ેભલ મણો મ ટે ખ સ આભ ર.  

ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર સંસ્થ ઓ દ્વ ર  અન ેતેમન  મ ટે ડનષ્ણ તન  સહ ્ ડવન  આ શક્ય ન હોત, કે 

જમેણે પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો સ થે અમ રી સ મેલગીરીની સુડવધ  આપી હતી.  ખ સ કરીન ે

ઇમક ન, અસ ટુ અને એક્શન ફોર ડર્લ ચેન્જ, ધ ડદવ ઝ, ડરસ્પેક્ટ, સ ઇન હેલ્થ, ધ ન ઝ એન્િ મેટ 

ફ ઉન્િેશન, કેનલુંગન, સ ઇન હેલ્થ, CHADD અન ેબન યિોઝનો ખ સ આભ ર મ નવો જોઈએ.   

સવેક્ષણો દ્વ ર  એકડિત કરવ મ  ંઆવેલ િેટ  કોડિંગ અન ેડલલડનંગમ ં તેમન  ક ્ય મ ટે TONICનો 

આભ ર, અન ેતેમન  અમૂલ્્ સહ ્, સલ હ અન ેિેટ ન  જડટલ ડવશ્લેષણ મ ટે કેચ ઈમ્પેક્ટન  

ડલન્િસ ેહોજસનનો પણ આભ ર મ નવો જોઇએ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

'આ એક પોસ્ટકોિ લોટરી છેેઃ તમે જ ેડવસ્ત રમ ં રહો છો તે નક્કી કર ેછે કે તમન ેઘરલેુ દુર્વ્યવહ રની 

્ોગ્્ સેવ ઓ મળે છે કે નહી.ં'  

પડિચય 

ઘરલેું દુર્વ્યવહ રન  પ્રડતભ વમ ં પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોએ લ ંબ  સમ્થી 'પોસ્ટકોિ 

લોટરી'નો ભોગ બનવું પડ્ું છે. તેઓને સેવ ઓન  જડટલ પેચવકયન  મ ગયન ેપસ ર કરવ  મ ટે ફરજ 
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પ િવ મ  ંઆવે છે, જઓે, અત્્ંત કડિન પ્ર્ત્નો છત ,ં જ્ય ર ેઅમે ઘરલેું દુર્વ્યવહ રની જાહેર 

આરોગ્્ કટોકટી મ ટે અમ રી મ ન્્ત  અને પ્રડતભ વન ે્ોગ્્ રીતે સુધ રીએ છીએ ત્્ ર,ે સતત 

વધતી મ ંગન ેપહોચંી વળવ  મ ટે સંઘષય કર ેછે. જ્ય ર ેઘરલેું દુર્વ્યવહ રને સમ પ્ત કરવ ની 

જવ બદ રી દુર્વ્યવહ ર કરન ર ઓની હોવી જોઈએ, છત  ંઆપણે એ ઓળખવુ ંજોઈએ કે તે 

દરડમ્ ન પ છલ  વષયમ ં 2.3 ડમડલ્નથી વધુ લોકો સ થે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર કરવ મ  ંઆર્વ્ો હતો 

જમેને મદદ અન ેસહ ્ સુધી પહોચંની જરૂર છે. 

સરળ શબ્દોમ  ંકહીએ તો, પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને સલ મતી શોધવ  અન ેતેમન  

દુર્વ્યવહ રનો સ મનો કરવ  અન ેરીકવર થવ  મ ટે જરૂરી ડનષ્ણ ત સહ ્ આ મ ંગન ેપૂરી કરવ મ  ં

અસમથય છે. આ ફક્ત મ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) સમુદ ્ોન  પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો 

મ ટે જ જડટલ છે જમેને સહ ્ મ ટે સૌથી મોટી અવરોધોનો સ મનો કરવો પિે છે, અન ેતેમની 

જરૂડર્ તોને પહોચંી વળવ  મ ટે શ્રેષ્ઠ સ્થ ન હોવ  છત  ંડનષ્ણ ત 'બ ્ અન ેફોર' સંસ્થ ઓને 

અપ તું ભંિોળ વધુને વધુ બંધ કરવ મ  ંઆવે છે. 

િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ કડમશનરની સ્થ પન  િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ એક્ટ દ્વ ર  ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર અંગે 

જાગૃડત લ વવ , પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને સ થ આપવ  અને સ્થ ડનક અન ેર ષ્ટ્ર ી્ સરક રને 

ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર પ્રત્્ેન  તમેન  પ્રડતભ વ મ ટે જવ બદ ર બન વવ  મ ટે સ્વતંિ અવ જ તરીકે 

કરવ મ  ંઆવી હતી.  તેથી, કડમશનર મ ટે મુખ્્ પ્ર રંડભક પ્ર થડમકત  એ હતી કે પીડિત અને બચી 

ગ્ેલ  લોકોને શુ ંસહ ્ જોઈએ છે તે વધુ સ રી રીતે સમજવુ ંઅન ેસમગ્ર ઈંગ્લેન્િ અન ેવેલ્સમ ં આ 

મદદની જોગવ ઈનો નકશો બન વવો. આમ કરવ ન  અમ ર  પ્ર્ સોમ ં, અમે 4,000 થી વધુ 

પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો, 500 થી વધુ સેવ  પ્રદ ત ઓ અન ે150 થી વધુ સ્થ ડનક કડમશનરો 

પ સેથી સ ંભળ્્ુ છે.  આ સ ર ંશ અમન ેમળેલી મ ડહતીનો મ િ એક સ્નેપશોટ (છબી) રજૂ કર ેછે 

અન ેસંપૂણય નીડત અહેવ લ અન ેતકનીકી અહેવ લ સ થે પ્રક ડશત કરવ મ ં આવેલ છે.   

આ સ ર ંશ ત ેસંશોધનમ ંથી મુખ્્ ત રણો તેમજ કડમશનરની ભલ મણોને જણ વે છે કે કેવી રીતે 

આપણે જીવન-પડરવતયનશીલ અન ેજીવન-બચ વ સહ ્ની ઉપલબ્ધત ને રૂપ ંતડરત કરી શકીએ 

છીએ જનેી અત્્ંત આવશ્્કત  છે.  તે અશક્ય નથી. અમે ઉત્તમ પ્રેડક્ટસ (મહ વર )ન  ઉદ હરણો 

જો્  છે અન ે્ોગ્્ ઇચ્છ શડક્ત અન ેનેતૃત્વ સ થે આ ભલ મણો વ સ્તડવકત  બની શકે છે. અમે 

ર ષ્ટ્ર ી્ સરક ર, સ્થ ડનક કડમશનરો, જાહેર સેવ ઓ અન ેસેવ  પ્રદ ત ઓને પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  

લોકોની જરૂડર્ તોને પહોચંી વળવ  મ ટે ધ્્ ન ર ખવ  અન ેસહ્ોગથી ક મ કરવ  મ ટે, અને 

કોઈપણ ર્વ્ડક્ત આધ ર અન ેમદદ મેળવી શકે છે તનેી ખ તરી કરવ  મ ટે આહવ ન કરીએ છીએ, 

પછી ભલે તે કોણ હો્ અથવ  તેઓ ક્ય  ંરહે છે.  

મ ખ્ય તાિણો  

 

પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોની જરૂડિયાતો અને સહાયકારી સેવાઓની અસિ  

 

1. ડવર્ેષજ્ઞ સેવાઓ પીડડત અને બચી ગયેલા લોકોન ેદ ર્વયકવહાિ બાદ તેમના જીવનને વધ  

સ િડિત અને વધ  ડનયુંત્રણમાું અન ભવવા સિમ બનાવવામાું અસિકાિક છે. 

 

"જો તેઓ ન હોત તો હંુ અહીં્   ન હોત."  
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પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો ડનષ્ણ તની મદદ અન ેસહ ્ની શોધ કર ેછે ક રણ કે તે અસરક રક 

છે. જ ેલોકો સહ ્ સેવ ઓનો ઉપ્ોગ ન કરી શક્ય  હત  તેની સરખ મણીમ ં જઓે કરી શક્ય  

હત  તેમન  પડરણ મોમ ં નોધંપ િ તફ વત હતો. જઓે અડભપ્ર ્ ર્વ્ક્ત કર ેછે તેમ ંથી, 67% 

પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો કે જમેણે સહ ્ સેવ ઓનો ઉપ્ોગ ક્ો હતો તેઓએ જણ ર્વ્ું હતું 

કે તેઓ હવે જમેણે સહ ્ સેવ ઓનો ઉપ્ોગ ક્ો ન હતો તેવ  45% બચી ગ્લે  લોકોની 

સરખ મણીમ  ંવધુ સુરડક્ષત અનુભવે છે, 50% જઓેએ ઉપ્ોગ ન ક્ો હતો તનેી સરખ મણીમ ં, 

73% જમેણે સહ ્નો ઉપ્ોગ ક્ો હતો તેઓ તેમન  જીવન પર વધુ ડન્ંિણ અનુભવ ેછે. (આકૃડત 

1). બચી ગ્ેલ  લોકોએ અમન ેટેકો મેળવવ ન  પડરણ મે તેમન  જીવનમ ં રોજબરોજન  વ સ્તડવક 

તફ વતો ડવશ ેજણ ર્વ્ું હતું, જમે  ંવધુ આત્મડવશ્વ સ, સલ મતી અને તેમન  ભડવષ્્ મ ટે આ્ોજન 

કરવ  મ ટે સક્ષમ હોવ નો સમ વેશ થ ્ છે જ ેઅગ ઉ અશક્ય હતું. 

આકૃડત 1: તેમને સમથયન મળ્્ું હતું કે કેમ ત ેમુજબ, ઉત્તરદ ત ઓની ટક વ રી કે જમેણે પ્રથમ 

વખત સહ ્/ મેળવવ નો પ્ર્ સ ક્ો હતો તેન  કરત  ંવધુ સુરડક્ષત અને વધુ ડન્ંિણમ ં હોવ નું 

લ ગ્્ું. 

 

2. પીડડત અને બચી ગયેલા લોકોન ેસલામતી ર્ોધવામાું અને દ ર્વયકવહાિનો સામનો કિવા 

અને િીકવિ થવા (તેમાુંથી બહાિ આવવા)માું મદદ કિવા માટે ડવડવધ પ્રકાિની સહાયની 

જરૂિ છે. મોટ ભ ગન  પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને અમુક પ્રક રની સમુદ ્-આધ ડરત 

સહ ્ અન ેર્વ્વહ ર સહ ્નું સં્ોજન જોઈએ છે, જમે કે હેલ્પલ ઈન સલ હ, અથવ  એક-થી-

એક ડહમ ્ત અથવ  કેસવકયર સપોટય , અને લ ંબ  ગ ળ ની ઉપચ ર ત્મક સહ ્, જમે કે 

ક ઉન્સેડલંગ અથવ  મ નડસક સ્વ સ્્્ સહ ્.  નીચ ેઆપેલી આકૃડત 2 ડવડવધ પ્રક રન  

સમથયન ઇચ્છત  પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની ટક વ રી દશ યવે છે, જમે  ંઆ પ્રક રની 

સહાય સ મ ન્્ રીતે સ્વતંિ ઘરલેુ ડહંસ ન  ડહમ ્તી દ્વ ર  આવરી લેવ મ  ંઆવશે કે નહી ંતેન  

સંકેતનો પણ સમ વેશ થ ્ છે. આ સહ ્ની ડવડવધત  દશ યવવ  મ ટે છે જ ેજરૂરી છે -  જમે  ં

ડહમ ્તનો સમ વેશ થ ્ છે, પરંતુ ત ેપૂરતો મ્ યડદત નથી.. 

45%

50%

67%

73%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

વધ ુસરુક્ષિત લાગ્ુું            N=1176

વધ ુકાબમુાું હોય તમે લાગ્ુું
N=1380

મદદ મળેવી હતી મદદ મળેવી નહોતી
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આકૃડત 2: હસ્તકે્ષપન  પ્રક ર અનુસ ર, પ છલ  િણ વષય દરડમ્ ન ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર મ ટે ટેકો 

મેળવવ  મ ંગત  ઉત્તરદ ત ઓની ટક વ રી. 

લીલો = ખ સ કરીન ેIDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરવ મ ં આવે છે 

ન રંગી = જો આમ કરવ નું શરૂ કરવ મ  ંઆવે તો, IDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરી લેવ મ  ંઆવી શકે 

છે1 

ભૂરો = સ મ ન્્ રીતે IDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરવ મ ં આવતો નથી  

 
1 આ ચ ટય  (અને નીચેની આકૃડત 4) વ ંચતી વખતે, એ નોધંવ  જવેું છે કે ફેડમલી અથવ  ડિડમનલ કોટયમ ં ટેકો પૂરો 

પ િવ મ ં IDVA અથવ  ઇડન્િપેન્િન્ટ સેક્સ્્ુઅલ વ ્ોલન્સ એિવોકેટ્સ (ISVA)ની ભૂડમક  શુ ંહોઇ શકે છે.IDVA અને 

ISVA ફોજદ રી અને પ ડરવ ડરક ક ્દ ની ક ્યવ હી પહેલ ં, દરડમ્ ન અને પછી ભ વન ત્મક અને ર્વ્વહ ડરક ટેકો 

પૂરો પ િી શકે છે. જો કે, IDVAs અને ISVAs ને ક નૂની સલ હ પૂરી પ િવ ની ડસ્થડતમ ં ન મૂકવ  જોઇએ ક રણ કે 

તેઓ તેમ કરવ  મ ટે લ ્ક નથી. મ િ વકીલો જ બચી ગ્ેલ  કેસને લગત  ક ્દ  અને ક નૂની ડવકલ્પો અંગે સલ હ 

આપી શકે છે, અને IDVA/ISVAની ભૂડમક  વકીલની ભૂડમક થી ઘણી અલગ છે.  
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વસ્તી ડવષ્ક જૂથોમ ં ડવડશષ્ટ્ સેવ ઓ મ ટેની ઇચ્છ મ  ંકેટલ ક તફ વતો હત .  સૌથી વધુ 

નોધંપ િ પુરષો અન ેસ્ત્રીઓ વચ્ચેન  તફ વતો હત , તેમન  દુર્વ્યવહ ર કરન ર  (અનુિમે 74% 

અન ે47%), અને ફેડમલી કોટય  દ્વ ર  સહ ્ (અનુિમે 83% અન ે66%), અન ેમ નડસક સ્વ સ્્્ 

સહ ્ની ઇચ્છ મ ં ડવકલ ંગ અન ેડબન- ડવકલ ંગ પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો (અનુિમે 

88% અન ે67%) હતો. અશ્વેત પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો ખ સ કરીન ેશ્વતે પીડિતો અન ે

બચી ગ્ેલ  લોકો (25%) ની સરખ મણીમ ં, અન્્ વંશી્ જૂથોન  પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  

લોકો કરત  ંવધુ શક્યત  ધર વત  હત  (59%). આ પણ અશ્વેત ઉત્તરદ ત ઓ લિંનમ  ં

આધ ડરત હોવ ની શક્યત  વધુ અનુરૂપ છે, જ ેઆશ્ર્ની સૌથી વધુ ઈચ્છ  ધર વતો પ્રદેશ હતો, 

લંિનન  33% ઉત્તરદ ત ઓ કે જઓે આશ્ર્ ઈચ્છત  હત , તેની સરખ મણીએ ર ષ્ટ્ર ી્ સ્તર ે

28% હત . 

3. મોટાભાગના પીડડતો અને માઇનરટાઇઝડ (ગૌણ મનાતા) સમ દાયોમાુંથી બચી ગયેલા 

લોકો તેમના પોતાના સમ દાય મારફત 'દ્વાિા અને તેના માટે' આપવામાું આવેલ ટેકો 

6%

7%

24%

28%

33%

35%

42%

42%

42%

50%

51%

51%

53%

65%

66%

69%

71%

74%

77%

78%

83%
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નશા કારક પદાર્થો અન/ેઅર્થવા આલ્કોહોલનો ઉપયોગ …

ઇમમગ્રેશનન ેલગતી સલાહ

સરુક્ષિત આવાસ અર્થવા આશ્રયમાુંર્થી આગળ વધવામાું …

આશ્રય (રેફ્યજુ) આવાસ

કામમાું રહવેા અર્થવા નવી નોકરી મળેવવામાું મદદ 

શારરરીક આરોગયસુંભાળ

ઘર છોડવામાું મદદ  (દા.ત. આશ્રય આવાસ મળેવવા …

સામાજજક સવેાઓ સાર્થ ેવાત કરવામાું મદદ 

રિમમનલ કોર્ટ મારે્ કાનનૂી મદદ અર્થવા સલાહ

પસૈાની સમસ્યાઓ અર્થવા દેવાન ેલગતી મદદ 

ઓનલાઇન ચાર્ અર્થવા ઇ-મઇેમ મારફ્ત મદદ

જે વ્યક્તત મારી સાર્થ ેદુવ્યટવહાર કરી રહી હતી તનેા …

ગ્રપૂ સપોર્ટ

પોલીસ પ્રરિયામાું મન ેમદદ કરવા મારે્ કોઈ (દા.ત. …

મારા પોતાના ઘરન ેવધ ુસરુક્ષિત બનાવવામાું મદદ

ફે્મમલી કોર્ટ મારે્ કાનનૂી મદદ અર્થવા સલાહ

દૂવ્યટવહાર કરતી વ્યક્તતન ેદૂર રાખીન ેમન ેસરુક્ષિત …

1-1 આધાર દા.ત. કેસ વકટર અર્થવા સ્વતુંત્ર ઘરેલુું રહિંસા …

માનમસક આરોગયસુંભાળ

હલે્પલાઇન દા.ત. ફ્ોન પર સલાહ

કાઉન્સકે્ષલિંગ અન ેર્થરેાપ્્રુર્ક સપોર્ટ
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મેળવવા માુંગે છે. આનુ ંક રણ એ છે કે ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અને તેન  મ ટે' સંસ્થાઓ 

માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાતા) બચી ગ્ેલ  લોકો દ્વ ર  સ મનો કરવ મ  ંઆવત  

દુર્વ્યવહ રન  સંદભય અન ેજડટલત ને વધુ સ રી રીતે સમજવ  મ ટે સક્ષમ છે, અને જોખમનું 

અસરક રક રીતે મૂલ્્ ંકન કરવ  અને ્ોગ્્ ટેકો પૂરો પ િવ  મ ટે મહત્વપૂણય ડવશ્વ સનું 

ડનમ યણ કર ેછે.  અશ્વેત અન ેઅલ્પસંખ્્ક બચી ગ્ેલ  સ ઠ ટક , LGBT+ બચી ગ્ેલ  

68%, 55% ડવકલ ંગ બચી ગ્ેલ  અને 62 મ ંથી 16 બહેર  બચી ગ્ેલ  લોકો તેમને જરૂરી 

મદદ પૂરી પ િવ  મ ટે ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ ની પહોચં ઇચ્છત  હત .  જ્ય ર ેટર  ન્સ 

લોકોને ખ સ જોવ મ  ંઆવ ેછે, ત્્ ર ેએકંદર કરત  વધુ ઉંચ  પ્રમ ણમ ં LGBT+ 

ઉત્તરદ ત ઓ સંસ્થ ન  'દ્વ ર  અન ેમ ટે' ડનષ્ણ તની ઍક્સેસ ઇચ્છત  હત  - 23 મ ંથી 21 

ટર  ન્સ પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો કહે છે કે તેઓ આ ઇચ્છે છે. 

 

4 આન ું કાિણ એ છે કે ડનષ્ણાત 'દ્વાિા અને તેના માટે' સંસ્થાઓ અન્ય પ્રકાિની સેવાઓ 

કિતાું માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોન ેટેકો આપવા 

માટે વધ  અસિકાિક છે. ડનષ્ણ તોની 'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' સેવ ઓની અસર જોવ  મ ટે સ્પષ્ટ્ 

છે. સૌથી વધુ માર્જનાઇઝડ (અવમૂલ્યન કરલે) પીડિતો અન ેબચેલ  લોકો સ થેન  અમ ર  

ઇન્ટરર્વ્ુએ પુર વ  આપ્્  છે કે તેઓ પહેલ થી જ મ ળખ કી્ અસમ નત  અને સહાય 

મેળવવા મ ટેન  સૌથી મોટ  અવરોધોનો સ મનો કર ેછે. અમે પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો 

મ ટેન  પડરણ મોની, જમેણે અન્્ પ્રક રની સહ ્ને એક્સેસ ક્ુું હતું અન ેપછી જમેને ડબલકુલ 

સહ ્ ન મળી હતી તેમની સ થે, જમેણે સંસ્થ ન  ડનષ્ણ તને 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' એક્સેસ ક્ુું હતું 

તેમની સરખ મણી કરી શક્ય  હત .ં  ત રણો એકદમ સ્પષ્ટ્ છે. અશ્વતે અન ેલઘુમતીઓથી બચી 

ગ્ેલ  લોકોમ ંથી, જ્ય ર ે48 ટક  લોકોએ અન્્ પ્રક રની સેવ  મેળવી હતી તેની સરખામણીમાાં 

78 ટક  લોકો કે જમેણે 'બ ્ એન્િ ફોર' સેવ નો લ ભ લીધો હતો, તેઓ વધુ સુરડક્ષત 

અનુભવત  હત , અન ે30 ટક  લોકોએ કોઈ પણ પ્રક રનો ટેકો મેળર્વ્ો ન હતો (આકૃડત 3). 

આ ડનષ્ણ તનો 'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' મદદ અને કોઈ મદદ ન મળવ  વચ્ચેનો 48-ટક નો 

પોઇન્ટ તફ વત દશ યવે છે.  

 

આકૃડત 3: અશ્વતે અન ેમ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) બચી ગ્ેલ  લોકોની ટક વ રી, જ ે

સેવ ન  પ્રક ર અનુસ ર, જઓેએ પ્રથમ વખત સહ ્ મેળવવ  ડવશે ડવચ ્ુું હતું તેન  કરત  વધુ 

સુરડક્ષત અન ેડન્ંિણમ ં હોવ નુ ંઅનુભવત  હત . 
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આવી જ પેટનય અન્્ લઘુમતી જૂથો મ ટે પણ જોવ  મળે છે જમેણે અમ ર  સવેક્ષણનો પ્રડતસ દ 

આપ્્ો હતો - ખ સ કરીન ેLGBT + અને બહેર , અન ેઅપંગ બચી ગ્ેલ  લોકો, પરંતુ નમૂન નુાં 

કદ નાનુાં હોવાને ક રણે ચોક્કસપણે રીત ેજાણ કરી શક તી નથી.2 LGBT +, બહેર  અથવ  

અપંગ બચી ગ્ેલ  લોકોની તુલન  કરવ  મ ટે મજબૂત નમૂન ન  કદનો અભ વ કે જમેણે અન્્ 

સેવ ઓ સ થે 'બ ્ અન ેફોર' સેવ નો ઉપ્ોગ ક્ો હતો, ત ેપોતે જ નોધંપ િ છે, અન ેઇંગ્લેન્િ 

અન ેવેલ્સમ  ંઆ સેવ ઓની અછતને છતી કર ેછે.  

 

5 ડવશ્વાસના ડનમાકણ માટે સેવાઓની સ્વતુંત્રતા મહત્વપૂણક છે, અને પીડડતો અને બચી 

ગયેલા લોકો દ્વાિા ટેકો મેળવવા માટે તેન ું ખૂબ મૂલ્ય કિવામાું આવ ેછે.  બચી ગ્ેલ  

લોકોએ અમને વૈધ ડનક સેવ ઓ ડવશેન  તેમન  ભ્ ડવશ ે- ખ સ કરીન ેસ મ ડજક સેવ ઓ 

(સોડશ્લ સરડવસીઝ) અને કૌટંુડબક અદ લત (ફેડમલી કોટય) - અને ત ેકેટલું મહત્વનુ ંહતું કે 

તેઓ ડનષ્ણ ત સહ ્ સ થે તેમની જોિ વ મ  ંઆ સંસ્થ ઓથી અલગ અન ેસુરડક્ષત અનુભવે છે 

ત ેડવશ ેજણ ર્વ્ું હતું. 

 

પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકો કઇ સહાય મેળવવામાં સિમ હતા?  

 

6 એકુંદિ,ે મોટાભાગના ભોગ બનેલા લોકો તેઓ ઇચ્છતા હતા તે ટેકો મેળવી ર્ક્યા ન હતા. 

હેલ્પલ ઈન સલ હ (જ્ય  ં64 ટક  લોકો ર્મેને તે ર્ોઇતી હતી તે મેળવી શક્યા હત ) અને 

કેસવકયર અથવ  ઈડન્િપેન્િન્ટ િોમેડસ્ટક વ ્ોલન્સ એિવોકેટ (IDVA) (55 ટક ) જવે  વન-ટુ-

વન સહ ્ન  અપવ દને બ દ કરત , બચી ગ્ેલ  લોકોની મ િ લઘુમતી જ તેઓ ઇચ્છે છે તે 

 
2 LGBT +, બહેર  અને અપંગ બચલે  લોકો કે જમેણે ડનષ્ણ તને 'દ્વ ર  અને મ ટે' ટેકો આપ્્ો હતો  તેમન  

નમૂન ન  કદ પર મજબૂત રીતે અહેવ લ આપવ  મ ટે ખબૂ જ ન ન  હત , પરંતુ પ્ર પ્ત મ ડહતી ખૂબ જ સમ ન પટેનય 

સૂચવ ેછે, જમે ં ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ ઓ બચી ગ્ેલ  લોકોન ેસલ મત લ ગ ેઅને તેમન  જીવનન  વધુ 

ડન્ંિણમ ં રહેવ  મ ટે ટેકો આપવ  મ ટે વધુ અસરક રક છે. 
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દ્વારા અન ેમારે્' સવેા ઍતસસે કરી
N=115

નોન-દ્વારા અન ેમારે્  સવેા ઍતસસે 
કરી

N=89

કોઈ ઘરેલુું દૂવ્યટવહારની સવેાઓ 
ઍતસસે કરી નર્થી

N=116
% જેઓન ેસરુક્ષિત હોવાની લાગણી ર્થઇ હતી
% જેઓન ેતઓેની જીંદગી પર વધ ુકાબ ુહોવાની લાગણી ર્થઇ હતી
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પ્રક રની સહ ્ સુધી પહોંચી શક્ય  હત . સેવ ઓ પ સેથી મેળવેલી મ ડહતી દ્વ ર  આ 

પ્રડતડબંડબત થતું હતું, જમેણે અમન ેજણ ર્વ્ું હતું કે એકંદર,ે તેમને મળેલી ભલામણોના મ િ 

એક તૃતી્ ંશને જ વ રંવ ર ટેકો મળ્્ો હતો.  

 
 

આકૃડત 4: ભૌગોડલક ડવસ્ત ર અનુસ ર, 'મદદ મેળવવી કેટલી સરળ હતી?' ત ેપ્રશ્નનો જવ બ 

 

 

7. ભૌગોડલક ડવસ્તાિ પ્રમાણે ડવડવધતાના સ્પષ્ટ પ િાવા હતા, જ ેચોક્કસ પ્રકાિના ટેકા 

મેળવવા માટે 'પોસ્ટકોડ લોટિી' ના અડસ્તત્વને દર્ાકવે છે. સ્થ ડનક કડમશનરો દ્વ ર  પૂર  

પ િવ મ  ંઆવત  ભંિોળમ  ંપણ આ બ બત પ્રડતડબંડબત થ ્ છે - જમે  ંલગભગ તમ મ 
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સમુદ ્-આધ ડરત સેવ ઓને રહેઠ ણની જરૂડર્ તોન  આધ ર ેભંિોળ પૂરં પ િવ મ  ંઆવે 

છે. મહત્ત્વની વ ત એ છે કે, લગભગ એક ચતુથ ુંશ રહેઠ ણ-આધ ડરત સેવ ઓને સ્થ ડનક 

કડમશનરો દ્વ ર  જ ભંિોળ પૂરં પ િવ મ  ંઆવતું હતું, જઓે સ્થ ડનક ડવસ્ત રમ  ંરહેત  હત , 

ક મ કરત  હત  અથવ  અભ્્ સ કરત  હત . રહેઠ ણ-આધ ડરત સહ ્ની પ્રકૃડત અન ેપીડિતો 

અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની નવ  ડવસ્ત રમ ં છટકી જવ ની જરૂડર્ તને જોત ,ં આ ખૂબ જ 

ડચંત જનક છે.  

સૌથી મોટો તફ વત પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની ક ઉન્સેડલંગ સહ ્ સુધી પહોચંવ ની 

ક્ષમત મ  ંહતો, જઓે તેને ઇચ્છત  હત  - જમે ં સૌથી વધુ ડવસ્ત ર (ઇંગ્લેન્િન  ઉત્તર પૂવયમ  ં58 ટક ) 

અન ેસૌથી ઓછા ડવસ્ત ર (વેલ્સમ  ં37 ટક ) વચ્ચે 21 ટક  પોઇન્ટનો તફ વત હતો. મ નડસક 

આરોગ્્ સંભ ળની સુલભત એ પણ નોધંપ િ તફ વત દશ યર્વ્ો હતો, જમે  ંબચી ગ્ેલ  47% લોકો 

ઉત્તર પૂવયમ  ંતેનો ઉપ્ોગ કરી શક્ય  હત , જ્ય ર ેદડક્ષણ પડિમમ  ં31% લોકો કરી શક્ય  હત . 

વન-ટુ-વન સહ ્ અથવ  ડહમ ્તમ ં ઉત્તર પૂવયમ  ંબચી ગ્ેલ  66 ટક  લોકો વચ્ચે 16 ટક  

પોઇન્ટનો તફ વત હતો, જઓે દડક્ષણ પૂવયમ  ં50 ટક ની તુલન મ  ંતેને મેળવવ મ  ંસક્ષમ હત , અન ે

ફેડમલી કોટય  દ્વ ર  ટેકો ્ોકયશ ્ર અન ેહમ્બરન  42 ટક  લોકો વચ્ચે 11 ટક  પોઇન્ટનો તફ વત 

ધર વ ેછે, જમેને તે મળ્્ું હતું અન ેલંિન અથવ  ઇંગ્લેન્િન  પૂવયમ  ં31 ટક  લોકો વચ્ચે 11 ટક નો 

તફ વત હતો. વતયણૂકમ ં પડરવતયનન  હસ્તકે્ષપ મ ટે, ઉત્તર પૂવયમ  ંબચી ગ્ેલ  16% લોકોએ અમન ે

જણ ર્વ્ું હતું કે તેમન  ગુનેગ ર વતયણૂકમ  ંફેરફ ર કરવ  મ ટે ટેકો મેળવવ  મ ટે સક્ષમ છે, જ્ય ર ે

વેલ્સમ  ંઆ સંખ્્  3% હતી.  

આકૃડત 5: પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકોની ટક વ રી કે જઓે ટેકો મેળવવ  મ ટે સક્ષમ હત , 

જઓે તેને ઇચ્છત  હત   

લીલો = ખ સ કરીન ેIDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરવ મ ં આવે છે 

ન રંગી = જો આમ કરવ નું શરૂ કરવ મ  ંઆવે તો, IDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરી લેવ મ  ંઆવી શકે 

છે 

ભૂરો = સ મ ન્્ રીતે IDVA ભૂડમક  દ્વ ર  આવરવ મ ં આવતો નથી  
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જે વ્યક્તત મારી સાર્થ ેદુવ્યટવહાર કરી રહી હતી તનેા 
વતટનન ેબદલવા મારે્ મદદ  

કામમાું રહવેા અર્થવા નવી નોકરી મળેવવામાું મદદ 

રિમમનલ કોર્ટ મારે્ કાનનૂી મદદ અર્થવા સલાહ

પસૈાની સમસ્યાઓ અર્થવા દેવાન ેલગતી મદદ

સોમશયલ સરમવસીઝ સાર્થ ેવાત કરવામાું મદદ

પોલીસ પ્રરિયામાું મન ેમદદ કરવા મારે્ કોઈ (દા.ત. 
દૂવ્યટવહારની જાણ કરવા)

ફે્મમલી કોર્ટ મારે્ કાનનૂી મદદ અર્થવા સલાહ

દૂવ્યટવહાર કરતી વ્યક્તતન ેદૂર રાખીન ેમન ેસરુક્ષિત 
અનભુવવામાું મદદ કરવા મારે્ કુંઈક (દા.ત. રિણાત્મક …

ઘર છોડવામાું મદદ  (દા.ત. આશ્રય આવાસ મળેવવા
અર્થવા નવા મકાનમાું જવા મારે્)

માનમસક આરોગયસુંભાળ

મારા પોતાના ઘરન ેવધ ુસરુક્ષિત બનાવવામાું મદદ

સરુક્ષિત આવાસ અર્થવા આશ્રયમાુંર્થી આગળ વધવામાું 
મદદ 

શારરરીક આરોગયસુંભાળ

કાઉન્સકે્ષલિંગ અન ેર્થરેાપ્્રુર્ક સપોર્ટ

ઓનલાઇન ચાર્ અર્થવા ઇ-મઇેલ મારફ્ત મદદ

નશા કારક પદાર્થો અન/ેઅર્થવા આલ્કોહોલનો ઉપયોગ 
કરવાન ેલગતી મદદ 

ગ્રપૂ સહાય

1-1 આધાર દા.ત. કેસ વકટર અર્થવા સ્વતુંત્ર ઘરેલુું રહિંસા 
એડવોકેર્ સાર્થે

ઇમમગ્રેશન સલાહ

હલે્પલાઇન દા.ત. ફ્ોન પર સલાહ
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માઇનોિટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોના પ િાવાએ અમને જણાર્વય ું 

હત ું કે તેઓને જ ેસહાય જોઈએ છે તે મેળવવાન ું તેમને ખાસ કિીને મ શ્કેલ લાગ્ય ું.  મોટેભ ગે, 

જ્ય ર ેતેઓ "દ્વ ર  અને મ ટે" તંિો સ થે જોિ વ  મ ટે સક્ષમ હો્ ત્્ ર ેજ તેઓ તેમન ેજરૂરી ટેકો 

ઓળખવ  અન ેમેળવવ  મ ટે સક્ષમ બનત  હત . જો કે, સમગ્ર ઇંગ્લેન્િ અન ેવેલ્સમ  ંઆ પ્રક રની 

સેવ ઓની જોગવ ઈની ભ ર ેઅછત છે, જમે ં મોટ ભ ગન  પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો કે જઓે 

'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સેવ ઓ મેળવવ  મ ંગત  હત  તઓે તેમ કરી શકત  નથી.  

 

મ િ 51% અશ્વતે અને માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) બચી ગ્ેલ  લોકો કે જઓે નનષ્ણાત દ્વ ર  

અન ેમાટે સહ ્ મેળવવા ઇચ્છત  હત  તેઓ ત ેમેળવવા સક્ષમ હત . LGBT + બચી ગ્ેલ  

ઓગણીસ ટક  લોકો કે જઓે જઓે નનષ્ણાત દ્વ ર  અન ેમાટે સહ ્ મેળવવા ઇચ્છત  હત  તેમને તે 

પ્ર પ્ત થઇ હતી, અન ેડવકલ ંગ બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે, 190 લોકોમ ંથી મ િ 14 લોકો કે જઓે 'દ્વ ર  

અન ેમ ટે' ડનષ્ણ તનો સંપકય  કરવ  મ ંગત  હત  તે મ ટે તેઓ સક્ષમ હત  (7%). બહેર  બચી ગ્ેલ  

લોકો મ ટે, 30 લોકોમ ંથી મ િ 2 જ લોકો કે જઓે 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' ડનષ્ણ તનો સંપકય  કરવ  મ ંગત  

હત  તેઓ તેને પ્ર પ્ત કરી શક્ય  હત .  

શીખવ ની અક્ષમત  ધર વત  બચી ગ્ેલ  લોકોએ ખ સ કરીન ેસહાય મેળવવ  મ ટેન  અવરોધો 

અન ેસેવ  પ્રદ ત ઓ દ્વ ર  દુર્વ્યવહ રન  તેમન  અનુભવોની સમજણન  અભ વ પર ભ ર મૂક્યો 

હતો.  

 

8. પ રુષો પણ ખાસ કિીને મદદ અન ેટેકો મેળવવા માટે સુંઘષક કિતા હતા, જમેાું 82% 

લોકોએ કહ્ ું હત ું કે મદદ સ ધી પહોુંચવ ું મ શ્કેલ અથવા ખૂબ જ મ શ્કેલ છે. પુરષો (75%) 

મ ટે સુલભ હો્ તેવી અમુક પ્રક રની સેવ  આપન રી સંસ્થ ઓન  પ્રમ ણ અન ેપુરષોએ અમન ે

મદદ મેળવવ ન  તેમન  અનુભવો ડવશ ેજ ેજણ ર્વ્ું હતું ત ેવચ્ચે નોધંપ િ તફ વત હતો, જમે  ં

ઘણ એ અમન ેજણ ર્વ્ું હતું કે તેમન  ડવસ્ત રની સેવ ઓ મ િ સ્ત્રીઓ મ ટે જ હો્ તેવુ ંલ ગે 

છે. બચી ગ્ેલ એક ર્વ્ડક્તએ અમન ેકહ્ું હતું કે 'હંુ મ િ પુરષ-સેવ ઓ શોધવ મ  ંઅસમથય 

હતો અન ેજ્ય ર ેમેં સલ હ મ ંગવ  મ ટે મ િ સ્ત્રી-સેવ ઓ સ થે વ ત કરી ત્્ ર ેમન ેકોઈ મદદ 

મળી ન હતી. એક ર્વ્ડક્તએ તો મ ફી પણ મ ંગી અન ેકહ્ું કે તેમને ખ્્ લ આવી ગ્ો છે કે 

મ ર ેસમથયનની જરૂર છે, પરંતુ ત ેક્ય ં્ પણ જાણતો નથી જ ેતેને પૂરો પ િે છે.' તેઓ કોન  

મ ટે સેવ ઓ પૂરી પ િે છે તે અંગેન  પ્રશ્નનો જવ બ આપનાર સાંસ્થાઓમ ંથી 25 ટક  

સંસ્થાઓએ પોત ની જાતને 'મ િ મડહલ ઓ મ ટેની' સંસ્થ ઓ તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરી હતી; 

2% 'મ િ પુરષો' તરીકે; 28% 'ડમશ્રણ; પરંત ુડસંગલ જને્િર/સેક્સ સડવયસીસ' તરીકે; 37% ડબન-

ડલંગ ડવડશષ્ટ્ તરીકે; અન ે10 ટક  ડબન-ડલંગ ડવડશષ્ટ્ અન ેઅલગ ડલંગ/ડલંગ જગ્્ ઓન  

ડમશ્રણ તરીકે વ્યાખ્યાનતય કરી હતી.3 

 

 
3 519 સંસ્થ ઓન  નમૂન મ ંથી 
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9. ત ેજ િીતે, એવા સુંસ્થાઓના પ્રમાણ વચ્ચ ેનોુંધપાત્ર તફાવત હોવાન ું જણાય ું હત ું, જમેણે 

જણાર્વય ું હત ું કે તેઓ ઘિમાું ઘિલે  દ ર્વયકવહાિથી અસિગ્રસ્ત બાળકો (85 ટકા) માટે 

ડનષ્ણાતની સહાય પૂિી પાડે છે અને 29% પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકો કે જમેણે 

અમને જણાર્વય ું હત ું કે તઓે તેમના બાળકો માટે સહાય મેળવવા સિમ છે. 43% પીડિતો 

અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે પણ કે જઓે કોઈપણ સહ ્ને મેળવવ  મ ટે સક્ષમ ન હત , આ 

સૂચવે છે કે બ ળકો મ ટે ડનષ્ણ ત િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ સેવ ઓમ ંથી ઉપલબ્ધ સહ ્ મ ંગને 

પહોચંી વળવ  મ ટે નોધંપ િ રીતે વધ રવ ની જરૂર છે (આકૃડત 6). 

 

આકૃડત 6: ભૌગોડલક ડવસ્ત ર અનુસ ર, જ ેમ ત ડપત ન  બ ળકોને ટેકો મળ્્ો છે 

 

10. માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) સમ દાયોમાુંથી પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકો માટે 

પૂિી પાડવામાું આવતી સહાયમાું ડવડવધતા હતી, જમેાું બહેિા પીડડતો અને બચી ગયેલા 

લોકો અથવા પીડડતો અને ર્ીખવાની અિમતા ધિાવતા બચી ગયેલા લોકો માટે 

ડનષ્ણાતની જોગવાઈ હોવાની ર્ક્યતા ઓછી છે. કોષ્ટ્ક-1 માાં એવી સાંસ્થાઓની ટક વ રી 

દશ યવવ મ  ંઆવી છે જમેણે કહ્ું હતું કે તઓે ડવડવધ મ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) 

સમુદ ્ો મ ટે રહેઠ ણ-આધ ડરત સેવ ઓ અન ેસમુદ ્-આધ ડરત સેવ ઓ દ્વ ર  અમુક 

પ્રક રની ડનષ્ણ તની જોગવ ઈ પૂરી પ િે છે.  
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આ આંકિ  થોિી સ વધ નીથી વ ંચવ  જોઈએ. પ્રથમ, પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોનો અમ રો 

સવે, માર્જનલાઇઝડ (સીમ ંત મહત્વ ધર વત  અથવ  અવમૂલ્્ન કરલે) અન ેમ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ 

મન ્ેલ) સમુદ ્ન  લોકોને જરૂરી ટેકો પૂરો પ િતી સાંસ્થાઓ મ ટે અન ેડબન-દ્વ ર  અન ેમાટે 

સાંસ્થાઓ મ ટે મુશ્કેલીઓ સૂચવે છે, પરંત ુબીજંુ, ત ેસેવ ઓએ 'ડવશેષત ' નુ ંસહેજ અલગ રીતે 

અથયઘટન ક્ુું હોઈ શકે છે. જ્ય ર ેર્વ્ ખ્્  પૂરી પ િવ મ  ંઆવી હતી, 4 ત્્ ર ેકેટલીક સેવ ઓએ 

'સ્પેશ્્ડલઝમ – (નવશેષતા)'નુ ંઅથયઘટન સ્ટ ફન  સભ્્ોને ડનષ્ણ ત ત લીમની જોગવ ઈ તરીકે ક્ુું 

હોઇ શકે છે, જ્ય ર ેઅન્્ સેવ ઓએ મ િ બેસ્પોક, ડનષ્ણ ત પ્રોજકે્ટ્સ અથવ  તે વસ્તીને લગત  

ક ્યિમોની ગણતરી કરી હશ.ે  

'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' સંસ્થ ઓની બહ ર પૂર  પ િવ મ  ંઆવતી માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) 

સમુદ ્ો મ ટે ડનષ્ણ તની સહાયની માત્રાને વધુ સ રી રીતે સમજવ  મ ટે વધુ સંશોધનની જરૂર છે.  

તેમ છત ,ં જૂથો વચ્ચેની તુલન ઓ ડવડવધ સમુદ ્ોની ડવડશષ્ટ્ જરૂડર્ તોને ટેકો આપવ મ ં 

સેવ ઓન  ડવશ્વ સની મ િ  સૂચવે છે. 

કોષ્ટ્ક 1: ડવડવધ મ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) વસ્તીઓને આવ સ આધ ડરત અન ેસમુદ ્-

આધ ડરત ડનષ્ણ ત સહ ્ પૂરી પ િતી સેવ  પ્રદ ત  સસં્થ ઓની ટક વ રી. 

 

આવ સ-આધ ડરત 

સેવ ઓની ટક વ રી કે 

જઓે આ જૂથ મ ટે 

ડનષ્ણ તની જોગવ ઈ 

ધર વ ેછે 

સમુદ ્-આધ ડરત 

સેવ ઓની ટક વ રી કે 

જઓે આ જૂથ મ ટે 

ડનષ્ણ તની જોગવ ઈ 

ધર વ ેછે  

અશ્વેત અન ેમાઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) 

પીડિતો/બચી ગ્ેલ   

57% 54% 

બહેર  પીડિતો / બચી ગ્લે   14% 14% 

નવકલાાંગ ભોગ બનેલ  / બચી ગ્ેલ   23% 26% 

શીખવ ની અક્ષમત , ઓટીઝમ અથવ  બંને 

સ થે પીડિત / બચી ગ્ેલ  

18% 25% 

વ્ોવૃદ્ધ અથવ  વૃદ્ધ પીડિત / બચી ગ્લે  25% 33% 

LGB (લેડસ્બ્ન, ગે અથવ  બ ્સેક્સુઅલ) 

ભોગ બનન ર/બચી ગ્ેલ  

23% 32% 

ટર  ન્સ પીડિતો / બચી ગયેલા  22% 24% 

્ુવ ન પુખ્ત પીડિતો/બચી ગ્ેલ   30% 54% 

 

અમે ત ેડવશ ેપણ પૂછ્ું હતું કે સેવ ઓ ડવડશષ્ટ્ મ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) જૂથોની 

ભલામણને કેવી રીતે પ્રડતડિ્  આપશે. જ ેડવકલ્પો આપવ મ  ંઆર્વ્  હત  તે એ હત  કે શુ ંતેઓ 

કોઈ ભલામણ સ્વીક રશે અન ેસંપૂણય સેવ  પૂરી પ િશ ેકે કેમ, અથવ  તેઓ દીશા સૂચન કરશ ેકે વધુ 

ડનષ્ણ ત સંસ્થ  પર ભલામણ મોકલશ.ે  સેવ ઓ એમ પણ કહી શકે છે કે તેઓ ભલામણ સ્વીક રશે 

અથવ  ડલલડનકલ જરૂડર્ ત જવે  અન્્ પડરબળો પર આધ ડરત નથી. 

 
4 'સ્પેડશ્ ડલસ્ટ સહ ્' ને સહ ્ તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરવ મ ં આવી હતી જ ેપ િત ને બદલે આ પીડિતો અને બચી 

ગ્ેલ  લોકોની જરૂડર્ તો મ ટે ખ સ કરીને પૂરી પ િવ મ ં આવી હતી અને તેને અનુરૂપ બન વવ મ ં આવી હતી. 

સવેક્ષણમ ં એવી પણ સ્પષ્ટ્ત  કરવ મ ં આવી હતી કે બહેર  અથવ  ડવકલ ંગ પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે 

ચોક્કસ સહ ્ મ િ સુલભત ની જરૂડર્ તોને બદલે, તેમન  જીવંત અનુભવોને લગતી ચોક્કસ પૂરી પ િવ મ ં આવતી 

સહ ્નો સંદભય લેવો જોઈએ. 
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પડરણ મો મ ઇનોરટ ઇઝિ (ગૌણ મન ્ેલ) સમુદ ્ોમ ંથી પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો અથવ  

જમેને વધ ર ની જરૂડર્ તો હો્ તેમને સહાય કરવાની સેવ ઓની ક્ષમત  અને આત્મડવશ્વ સમ ં 

તફ વત દશ યવે છે. મોટ ભ ગની સેવ ઓ મ ટે, સંરડક્ષત લ ક્ષડણકત ઓ ધર વત  મોટ  ભ ગન  

બચી ગ્ેલ  લોકોને સ્વીક રવ મ ં આવશે અને ટર  ન્સ બચી ગયેલાન  અપવ દ ડસવ ્ સંપૂણય સેવ  

પૂરી પ િવ મ  ંઆવશે (દીશા સૂચન અથવ  અન્્ સ્થળો પર ભલામણ થવ થી ડવપરીત), જ્ય  ં

આવ સ-આધ ડરત સહ ્ મ ટે ખ સ કરીન ેઅિધ થી પણ ઓછી (44 %) સેવ ઓએ જણ ર્વ્ું હતું 

કે તેઓ સંપૂણય સેવ  પૂરી પ િી શકે છે. 

કોષ્ટ્ક 2: એવી સેવ ઓની ટક વ રી કે જ ેદશ યવે છે કે તેઓ ભલામણ સ્વીક રવ  મ ટે સક્ષમ હશ ે

અન ેમાઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ) વસ્તીમ ંથી પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે સંપૂણય સેવ  

પૂરી પ િશ.ે 

 

જૂથો 

આવ સ-આધ ડરત 

સેવ ઓની ટક વ રી કે 

જમેણે કહ્ું હતું કે તેઓ 

આ જૂથમ ંથી રફેરલ 

સ્વીક રશ ેઅન ેતેમની 

સંસ્થ મ  ંસંપૂણય સેવ  

પ્રદ ન કરશે 

સમુદ ્-આધ ડરત 

સેવ ઓની ટક વ રી 

કે જમેણે કહ્ું હતું કે 

તેઓ આ જૂથમ ંથી 

રફેરલ સ્વીક રશ ેઅને 

તેમની સંસ્થ મ  ં

સંપૂણય સેવ  પ્રદ ન 

કરશ ે

બહેર  પીડિતો / બચી ગ્લે  લોકો 70% 76% 

નવકલાાંગ ભોગ બનેલ  / બચી ગ્ેલ  

લોકો 60% 84% 

LGB (લેડસ્બ્ન, ગે અથવ  

બ ્સેક્સુઅલ) ભોગ બનન ર/બચી 

ગ્ેલ  89% 91% 

ટર  ન્સ પીડિતો / બચી ગયેલા 44% 78% 

શીખવ ની અક્ષમત , ઓટીઝમ અથવ  

બંન ેસ થે પીડિત / બચી ગ્ેલ  63% 78% 

 

11. પીડડત અથવા બચી ગયલે ર્વયડિ બહ ડવધ ગેિલાભ અન ભવી િહ્ા હતા અથવા 

વધાિાની જરૂડિયાતો ધિાવતા હતા તેના આધાિ ેપણ સહાય બદલાય છે.  અમે 

સેવ ઓને તે જ પ્રશ્નો પૂછ્  હત  કે તેઓ પીડિત અથવ  બચી ગ્ેલ  ર્વ્ડક્તની ભલ મણનો 

કેવી રીતે પ્રડતભ વ આપશ ેકે જઓે બહુડવધ ગેરલ ભનો અનુભવ કર ેછે - શુ ંતઓેએ પીડિત 

અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોન  આ જૂથ મ ટે ડનષ્ણ ત સેવ  બન વી છે, તેમજ તઓે સ મ ન્્ 

રીતે ભલ મણનો કેવી રીતે પ્રડતસ દ આપશે. (જ્ય  ંતમેની પ સે ડનષ્ણ તની જોગવ ઈ ન 

હતી). 

 

કોષ્ટ્ક 3: રહેઠ ણ આધ ડરત અન ેસમુદ ્-આધ ડરત સહ ્ક સેવ ઓની ટક વ રી, જ ેબહુડવધ 

ગેરલ ભનો સ મનો કરી રહેલ  પીડિતો અન ેબચી ગ્લે  લોકોને ડનષ્ણ તની સહ ્ પૂરી પ િવ  

સક્ષમ છે 
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બહુડવધ ગેરલ ભનો અનુભવ 

કરી રહેલ  અથવ  વધ ર ની 

જરૂડર્ તો ધર વત  બચી 

ગ્ેલ  લોકો  

આવ સ-

આધ ડરત 

સેવ ઓની 

ટક વ રી કે 

જઓે આ જૂથ 

મ ટે ડનષ્ણ ત 

સેવ  ધર વે છે  

આવ સ-

આધ ડરત 

સેવ ઓની 

ટક વ રી કે 

જઓે ભલામણ 

સ્વીક રશ ેઅને 

આ જૂથને 

સંપૂણય સેવ  પૂરી 

પ િશે  

સમુદ ્-

આધ ડરત 

સેવ ઓની 

ટક વ રી કે 

જઓે આ જૂથ 

મ ટે ડનષ્ણ ત 

સેવ  ધર વ ેછે  

આવ સ-

આધ ડરત 

સેવ ઓની 

ટક વ રી કે જઓે 

ભલામણ 

સ્વીક રશે અન ે

આ જૂથને સંપૂણય 

સેવ  પૂરી પ િશ ે

બેઘર હોવ નો અનુભવ કરી 

રહ્  છે તેવા ભોગ 

બનેલ /બચી ગ્ેલ  લોકો 5 

61% 83% 49% 83% 

પીડિતો / બચી ગ્ેલ  લોકો 

કે જમેનો અપર ધ કરવાનો 

ઇડતહ સ છે 

25% 31% 30% 66% 

ભોગ બનેલ /બચી ગ્ેલ  

લોકો જમેની મ નડસક 

આરોગ્્ની ઊંચી 

જરૂડર્ તો છે 

39% 32% 51% 63% 

મદ્યપ નથી સંબંડધત 

સહ ્ક જરૂડર્ તો 

ધર વત  ભોગ બનેલ /બચી 

ગ્ેલ  લોકો 

40% 40% 38% 66% 

ભોગ બનેલ /અન્્ 

નશાકારક પદ થોથી 

સંબંડધત સહ ્ક 

જરૂડર્ તો ધર વત  બચી 

ગ્ેલ  લોકો 

38% 39% 38% 66% 

 

12. જાહેિ ભુંડોળનો આશ્રય (No Recourse to Public Funds - NRPF) ન ધિાવતા લોકોન ે

સહાય પૂરી પાડવાની સેવાઓની િમતામાું પણ ખામીઓ હતી. ખ સ કરીને આવ સ-

આધ ડરત સેવ ઓએ NRPF) ધર વત  સ્થળ ંતર કરન ર ઓને ટેકો પૂરો પ િવ  મ ટે સંઘષય 

ક્ો હતો, પરંતુ ખ સ કરીન ેડચંત જનક બ બત એ હતી કે લગભગ 15 ટક  સમુદ ્-આધ ડરત 

સેવ ઓએ જણ ર્વ્ું હતું કે તેઓ ભલામણ સ્વીક રશ ેનહી ંઅન ેNRPF દરજ્જ ન  આધ ર ે

NRPF ધર વતી ર્વ્ડક્તને સંપૂણય સેવ  પૂરી પ િશ ેનહી.ં જાહેર ભંિોળની સુલભત  સમુદ ્મ ં 

ટેકો મેળવવ ની ક્ષમત  પર કોઈ અસર કરતું નથી ત ેજોત ,ં આ એક નોધંપ િ ડચંત  રજૂ કર ેછે. 

 
5 'બેઘરપણ નો અનુભવ કરી રહેલ  પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો'ન  જૂથની સમજણ અમ ર  સવેક્ષણનો પ્રડતસ દ 

આપતી સંસ્થ ઓ વચ્ચે ડભન્ન હોઈ શકે છે, જ ેઆ ત રણોને અસ્પષ્ટ્ બન વે છે. સેવ ઓએ ઘરલુે દુર્વ્યવહ રને ક રણે 

ઘરડવહોણ  બનેલ  પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે ટેકો આપવ  અંગે પ્રડતભ વ આપ્્ો હોઇ શકે છે (જ ેર્વ્ ખ્્  

મુજબ આવ સ-આધ ડરત સેવ ઓન  લગભગ તમ મ વપર શકત યઓ હશ)ે, અથવ  વૈકડલ્પક રીતે એવી ર્વ્ડક્તઓ પર 

ધ્્ ન કેડન્િત ક્ુું હશ ેજઓે અગ ઉ શેરીમ ં ઘરડવહોણ પણ નો અનુભવ કરી રહ્  હત .   
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ઇું ગ્લને્ડ અને વેલ્સમાું ઘિલે ું દ િર્વયવહાને લગતી સહાય પૂરી પાડતી સુંસ્થાઓ  

 

13. ડવડવધ પ્રકાિની સુંસ્થાઓમાુંથી સેવાઓ પૂિી પાડવામાું આવે છે, જમેાું લગભગ અડધી 

સમ દાય-આધાડિત સેવાઓ હોય છે અને લગભગ બે-તૃતીયાુંર્ આવાસ આધાડિત હોય 

છે, જ ેડવડર્ષ્ટ ઘિલે  દ ર્વયકવહાિ અને/અથવા મડહલાઓ અને છોકિીઓની ડવરુદ્ધ ડહુંસા 

સંસ્થાઓ દ્વાિા પૂિી પાડવામાું આવ ેછે. અન્્ પ્રક રની સંસ્થ ઓમ ં ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અને 

મ ટે' સંસ્થ ઓ, ર્વ્ પક રમેીટ ધર વતી સંસ્થ ઓ (જમે કે અન્્ પ્રક રન  ગુન મ ં પીડિત અન ે

બચી ગ્ેલ  લોકોને સહ ્ આપન ર) અને જાહેર કે્ષિની સંસ્થ ઓનો સમ વેશ થ ્ છે, જ્ય  ં

સહ ્ક સેવ ઓ ઘર-આંગણે લ વવ મ ં આવી હતી.  

 

આકૃડત 7: સમુદ ્-આધ ડરત અન ેરહેઠ ણ-આધ ડરત સેવ ઓ પૂરી પ િતી સંસ્થ ઓન  

પ્રક રોની તુલન  

 

  
 

 

14. મોટા ભાગની સુંસ્થાઓ જ ેઘિલે  દ ર્વયકવહાિની સવેાઓ પૂિી પાડે છે (61 ટકા) તેમની 

વાડષકક આવક £500,000 કિતાું પણ ઓછી છે. ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર ' સેવ ઓ ઘણી ન ની 

હોવ ની શક્યત  હતી, અન ે£100,000 થી ઓછી વ ડષયક આવક ધર વતી ખૂબ જ ન ની 

સંસ્થ ઓ આવ સ-આધ ડરત સેવ ઓ પૂરી પ િવ ની શક્યત  ઓછી હતી.  

આકૃડત 8: સમુદ ્ આધ ડરત અને રહેઠ ણ આધ ડરત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ ઓની વ ડષયક 

આવકની તુલન  
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ઘિલે ું દ ર્વયકવહાિ સહાય સેવાઓ માટે વતકમાન ભુંડોળ ર્વયવસ્થા 

 

'સેવ ઓમ  ંબેકલોગ છે અન ેસ્ટ ફ ઓછો છે. હંુ લગભગ આઠ મડહન થી ક ઉન્સેડલંગની ર હ 

જોઈ રહ્ો છંુ.’ 

 

15. બચી ગયેલા લોકોના ટેકાની માુંગને પહોુંચી વળવા માટે સેવાઓ માટે લાુંબા ગાળાના 

ભુંડોળના નોુંધપાત્ર ઇન્જકે્ર્નની જરૂિ પડ ેછે. પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકોએ સતત 

અમન ેમદદ અને ટેકો મેળવવ મ ં તેમની મુશ્કેલીઓ ડવશ ેજણ ર્વ્ું હતું, જમે  ંમ િ 35% 

લોકોએ કહ્ું હતું કે તેમને મદદનો ઉપ્ોગ 'સરળ અથવ  ખૂબ જ સરળ' લ ગ્્ો હતો.6   

સેવ ઓએ અમને મ ંગન ેપહોચંી વળવ  મ ટે તેઓ સંઘષય કર ેછે તેમ કહ્ું હતુાં, અન ેતરત  રહેવ  

મ ટે ભંિોળન  નવ  સ્રોતો મ ટે સતત અરજી કર ેછે તમે કહ્ું હતુાં. 34 ટક  સેવ ઓએ અમને 

જણ ર્વ્ું હતું કે તેઓ કોઈ પણ સમડપયત ન ણ ભંિોળ ડવન  સેવ ઓ ચલ વી રહ્  છે, અને 

27% એ જણ ર્વ્ું હતું કે ન ણ ભંિોળન  અભ વ ેતેમણે સેવ ઓ સંપૂણયપણે બંધ કરવી પિી 

હતી. આ મ ંગમ ં વધ રો થવ ન  સમ્ે આર્વ્ું છે, અન ેપીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો કોડવિ 

-19 રોગચ ળ ને પગલે સહાય મેળવવ  મ ટે સંપકય  કરવ નું ચ લુ ર ખે છે, અન ે- ્ોગ્્ રીતે - 

અમે ઘરલેું દુરૂપ્ોગને પિછ ્ મ ંથી બહ ર લ વવ  અન ેપીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને 

મદદ મેળવવ  મ ટે પ્રોત્સ ડહત કરવ  મ ંગીએ છીએ.  

આકૃડત 9: જ ેસંસ્થ ને ભંિોળની સમસ્્ ન ેક રણે સેવ ઓ બંધ કરવી પિી હતી તેનુ ંપ્રમ ણ. 

 
6 આ નોધંપ િ રીતે વધુ પિતો અંદ જ હોવ ની શક્યત  છે, ક રણ કે બચી ગ્ેલ  લોકો કે જમેને સેવ ઓ સુધી 

પહોચંવ મ ં સૌથી વધુ મુશ્કેલી પિતી હતી અથવ  સૌથી મોટ  અવરોધોનો સ મનો કરવો પડ્ો હતો તેમને પણ અમ ર  

સવેક્ષણસુધી પહોચંવ મ ં મુશ્કેલી પિી હોવ ની શક્યત  છે. 
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16. ડવડર્ષ્ટ ઘિલે  દ ર્વયકવહાિ સેવાઓ વૈધાડનક અને ડબન-વૈધાડનક એમ બુંન ેપ્રકાિના 

ભુંડોળદાતાના ભુંડોળ પિ આધાિ િાખે છે. સ્વતંિ ડનષ્ણ ત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સેવ ઓ 

ભંિોળ ઊભું કરીન ેઅન ેડબન-વૈધ ડનક ભંિોળ આપન ર ઓ પ સેથી ભંિોળ ઊભું કરીને 

સ્થ ડનક ડવસ્ત રમ ં રોક ણને આકષયવ  સક્ષમ છે. અન્્ ભંિોળદ ત  પ સેથી ભંિોળ 

આમંડિત કરવ ની સ્વતંિ સંસ્થ ઓની ક્ષમત  પણ તમેન ેસખ વતી ટરસ્ટ દ્વ ર  ભંિોળ પૂરં 

પ િવ મ  ંઆવત  વધુ નવીન પ્રોજકે્ટ્સમ ંથી શીખવ ની મંજૂરી આપે છે, અન ેઆ 

ડશક્ષણને વૈધ ડનક સંસ્થ ઓ દ્વ ર  ભિંોળ પૂરં પ િવ મ  ંઆવે તેવી શક્યત  મુખ્્ 

સેવ ઓ પર લ ગ ુકર ેછે.
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આકૃડત 10: સંસ્થ ન  પ્રક ર મુજબ, ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સમુદ ્-આધ ડરત સહ ્ક સેવ ઓ 

મ ટે ભંિોળન  મુખ્્ સ્રોત 

 

 

 

17. એકુંદિ,ે મોટા ભાગની સુંસ્થાઓ (80 ટકા)ને તેમની આવકના મ ખ્ય સ્ત્રોત તિીકે વૈધાડનક 

ભુંડોળ પ્રાપ્ત થય ું હત ું, મોટે ભ ગે સ્થાનનક સત્ત  અથવ  પોલીસ અન ેિ ઇમ કડમશનરો 

તરફથી. વધુ 12% સંસ્થ ઓને કેટલ ક વૈધ ડનક ભંિોળ (પરંતુ તેમન  ભંિોળન  મુખ્્ સ્ત્રોત 

તરીકે નહી)ં પ્ર પ્ત થ્  હત , અન ે7% સંસ્થ ઓને કોઈ પણ પ્રક રનું વૈધ ડનક ભંિોળ મળ્્ું ન 

હતું. તે આવકન  કદ (આકૃડત 11), કઇ જાડત અથવ  ડલંગને ટેકો આપવ મ  ંઆર્વ્ો હતો 

(આકૃડત 12), અને સંસ્થ ન  પ્રક ર (આકૃડત 13) અનુસ ર બદલ ્ છે.  
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10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%
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70.0%

80.0%

દ્વારા અન ેમારે્ N=41 VAWG / DA
N=203

વ્યાપક રેમમર્
N=88

સરકારી િતે્ર
N=27

સ્ર્થામનક સત્તાઓ
PCCs

કેંદ્ર સરકાર
CCGs / NHS ટ્રસ્ર્ો
રિમમનલ જસ્ર્ીસ બોડટસ, પ્રોબશેન અન ેમપ્રઝન સરમવસીઝ
રાષ્ટ્ટ્રવ્યાપી સખાવતી સુંસ્ર્થાઓ અર્થવા ટ્રસ્ર્ો તરફ્ર્થી અનદુાન દા.ત. નશેનલ લોર્રી, કોમમક રરલીફ્
પ્રાદેમશક અર્થવા મનષ્ટ્ણાત સખાવતી સુંસ્ર્થાઓ તરફ્ર્થી અનદુાન
ભુંડોળ ઊભુું કરવાની અન ેઆવક પદેા કરવાની પ્રવમૃત્તઓ
આંતરરક અનામત (ઇન્ર્નટલ રરઝવટ)
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આકૃડત 11: સ્થ ડનક દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ  સંસ્થ ઓ મ ટે વ ડષયક આવકન  કદ અનુસ ર 

ભંિોળન  સ્ત્રોતો 

 

 

 
 

આકૃડત 12: જમેને તેમન  જાડત અથવ  ડલંગ અનુસ ર ટેકો આપવ મ ં આવે છે, ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર 

સહ ્ક સેવ  સંસ્થ ઓ મ ટે ભંિોળન  સ્ત્રોતો7 મ િ મડહલ ઓની સેવ ઓ N= 109; સેવ ઓનું 

ડમશ્રણ (પરંતુ ડસંગલ જને્િર/સેક્સ સેવ ઓ) N= 126; ડબન-ડલંગ ડવડશષ્ટ્ સેવ ઓ N= 142; ડસંગલ 

જને્િર/સેક્સ સડવયસીસ અને નોન-જને્િર સ્પેડસડફક સડવયસીસનુ ંડમશ્રણ N= 80. 

 

 
7 નોધંની્ છે કે 8 પુરષો-ઓન્લી સેવ ઓએ આ પ્રશ્નનો જવ બ આપ્્ો હતો, અને તેમ ંથી 100% ને તેમની આવકન  

મુખ્્ સ્ત્રોત તરીકે વૈધ ડનક ભંિોળ પ્ર પ્ત થ્ુ ંહતંુ, જો કે, નીચ  નમૂન ન  કદને ક રણે આ સેવ ઓનો ગ્ર ફમ ં સમ વેશ 

કરવ મ ં આર્વ્ો ન હતો. 
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N=25

£250 હજાર - £500 હજાર ર્થી ઓછું
N=37

£500 હજાર - £750 હજાર ર્થી ઓછું
N=78

£750 હજાર - £1 મમલીયન
N=77

£1 મમલીયન કરતાું વધુ
N=69

સુંસ્
ર્થા

ની
 કુ

લ 
વા

મષ
િક 

આ
વક

 

વધૈામનક ભુંડોળ પ્રાપ્ત ર્થ્ુું ભુંડોળના મખુ્ય સ્ત્રોત તરીકે
વધૈામનક ભુંડોળ પ્રાપ્ત ર્થ્ુું, પરુંત ુભુંડોળના મખુ્ય સ્ત્રોત તરીકે નહીં
કોઈ વધૈામનક ભુંડોળ પ્રાપ્ત ર્થ્ુું નર્થી
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આકૃડત 13: સંસ્થ ન  પ્રક ર અનુસ ર, ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ  સંસ્થ ઓ મ ટે ભંિોળન  

સ્ત્રોતો 

 

 

જ્ય ર ેતે જોવ નંુ છે કે સંસ્થ ઓ દ્વ ર  અને તેન  મ ટે વૈધ ડનક ભંિોળ પ્ર પ્ત થવ ની સંભ વન  

કેટલી ઓછી છે - તે અન્્થી સ્થ ડનક ડવસ્ત રમ ં રોક ણ કરીન ેતેઓ લ વે છે તે નોધંપ િ મૂલ્્ 

પણ દશ યવે છે.  જો કે, 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સાંસ્થાઓ દ્વ ર  સ મનો કરવ મ ં આવતી નોધંપ િ 

ન ણ કી્ મુશ્કેલીઓ અન ેઉપલબ્ધ સેવ ઓન  ર ષ્ટ્ર ી્ અભ વને ક રણે આ સ્પષ્ટ્પણે પૂરતુ ં

62%
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78%

91%

26%
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સ્ત્રીઓ
N=109

મમશ્ર (પરુંત ુએકલ ક્ષલિંગ/જામતની સવેાઓ)
N=126

ક્ષલિંગ/જામત મારે્ મવમશષ્ટ્ર્ નર્થી N=142

મમશ્ર અન ેબીન-મવમશષ્ટ્ર્
N=80

% આવકના મખુ્ય સ્ત્રોત તરીકે વધૈામનક ભુંડોળ મળેવ્્ુું
% વધૈામનક ભુંડોળ મળેવ્્ુું પરુંત ુમખુ્ય સ્ત્રોત તરીકે નહીં
% ન ેકોઈ વધૈામનક ભુંડોળ મળ્ુું નર્થી
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N=37



23 
 

નથી.  

 

18. ભુંડોળ ઘણીવાિ ટૂુંકા ગાળાન ું અને અસ િડિત હોય છે, જનેો અથક એ છે કે સેવાઓ 

િમતાન ું ડનમાકણ કિવા અને ભડવષ્ય માટે આયોજન કિવા માટે સુંઘષક કિ ેછે, જ ે

કાયકિમતા, સેવા ડવતિણને, તેમજ કમકચાિીઓની ભિતી જાળવણી પણ અસર કિ ેછે. 

મોટ  ભ ગન  સેવા પૂરી પાડનારાઓ (70 ટક ) ભંિોળન  મુખ્્ સ્ત્રોત પર આધ ર ર ખત  હત , 

જ ેિણ વષય કરત  પણ ઓછ  સમ્ મ ટે સુરડક્ષત કરવ મ  ંઆર્વ્  હત , જમે  ંએક ચતુથ ુંશથી 

વધુ સંસ્થ ઓ ભંિોળન  મુખ્્ સ્ત્રોત પર આધ ર ર ખે છે જ ેએક વષય કરત  પણ ઓછ  સમ્ 

સુધી ચ લ્્ું હતું (આકૃડત 14). આ બ બત ખ સ કરીન ે'દ્વ ર  અને તેન  મ ટે' સાંસ્થાઓ મ ટે 

તીવ્ર હતી.   

 

આકૃડત 14: સંસ્થ ન  પ્રક ર અનુસ ર, ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ ઓ મ ટે ભંિોળન  મુખ્્ 

સ્ત્રોતોન  સમ્ની લંબ ઈ. 

 

 
 

19. માઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ મનાયેલ)ના ભોગ બનેલાઓ અને બચી ગયેલા લોકોન ેસહાય 

આપવા માટે વધ  અસિકાિક હોવા છતાું, સમગ્ર ઇું ગ્લેન્ડ અન ેવેલ્સમાું 'દ્વાિા અને માટે' 

ડનષ્ણાતની સહાયનો તીવ્ર અભાવ છે, કાિણ કે સુંસ્થાઓને વવવેચનાત્મક િીતે અને 

અપ્રમાણસિ િીતે ઓછ ું  ભુંડોળ પૂરુું  પાડવામાું આવ ેછે. 'બ ્ એન્િ ફોર' સંસ્થ ઓને 

ડનષ્ણ ત વીએિબલ્્ુજી (VAWG) અથવ  ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રની સંસ્થ ઓની તુલન મ  ંકોઇ 

વૈધ ડનક ભંિોળ ન મળવ ની શક્યત  છ ગણી વધ ર ેછે, અન ેઆકૃડત 15મ  ંદશ યર્વ્  મુજબ 

કોઇ પણ સમડપયત ભંિોળ ડવન  સહાય પૂરી પ િવ ની શક્યત  ઘણી વધ ર ેછે.  
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ફ્તત એક વખત / તદર્થટ / કોઈ સમયગાળા મારે્ નહીં %
છ મરહનાઓ સધુી %
છ મરહનાર્થી વધ ુઅન ેએક વષટ સધુી %
એક વષટર્થી વધ ુઅન ેત્રણ વષટ સધુી %
ત્રણ વષટર્થી વધ ુઅન ેપાુંચ વષટ સધુી %
પાુંચ વષટર્થી વધ ુ%
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આકૃડત 15: સંસ્થ ન  પ્રક ર અનુસ ર, કોઈ પણ સમડપયત ભંિોળ ડવન  સેવ ઓ પૂરી પ િતી 

ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સહ ્ક સેવ ઓની ટક વ રી. 

 

 
 

અનાિ ય્જનક રીતે, તેમને ભંિોળન  અભ વન ેક રણે સેવ ઓ બંધ કરવી પિી હોવ ની પણ 

શક્યત  વધ ર ેછે - જમે  ં27% ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર અથવ  વીએિબલ્્ુજી (VAWG) સંગઠનોને 

'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સાંસ્થાઓની 45% ની તલુન મ ં સેવ ઓ બંધ કરવી પિી હતી.  

 

20. મોટી સુંસ્થાઓ કિતાું નાની સુંસ્થાઓ કોઈપણ િીતે કાયદાકીય ભુંડોળ મેળવે નહી ું તેની 

ઘણીું સુંભાવના હતી. આ ડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ ઓ સ થે ઓવરલેપ થ ્ છે 

જમેની વ ડષયક આવક ઓછી હોવ ની શક્યત  વધુ હતી. જો કે, જ્ય ર ેમ િ ડબન-દ્વ ર  અન ે

સંસ્થ ઓ મ ટે જોત  હો્ ત્્ ર ેપણ, £100,000 થી ઓછી વ ડષયક આવક ધર વન ર ઓને 

£100,000 - £250,000 ની વચ્ચેની વ ડષયક આવક ધર વતી મ િ થોિી મોટી સંસ્થ ઓ કરત  ં

કોઈ વૈધ ડનક ભંિોળ પ્ર પ્ત થવ ની શક્યત  િણ ગણી વધ ર ેહતી. 

પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોએ કયા ર્વયાવસાડયકોને તેમના દ ર્વયકવહાિ ડવર્ ેસૌપ્રથમ 

જણાર્વય ું હત ું, અને તેમને સેવાઓ ડવર્ ેકેવી િીતે ખબિ પડી?  

 

21. અમે ડમત્રો અને પડિવાિની ડનણાકયક ભૂડમકાને સમજીએ છીએ, જઓેને ભોગ બનેલા 

લોકો અને બચી ગયેલા લોકો તેઓ જ ેદ ર્વયકવહાિનો સામનો કિી િહ્ા છે તેના ડવર્ે 

જણાવ ેતેવી સૌથી વધ  ર્ક્યતા છે, અને જાહેર કર ેતો તેનો પ્રડતસ દ આપવ  અન ેતેમન  

ડપ્ર્જનોન ેટેકો આપવ  મ ટે ડમિો અને પડરવ રમ  ંડવશ્વ સ પેદ  કરવ ની જરૂડર્ તને 

ઓળખીએ છીએ.  

 

22. ભોગ બનેલા લોકો અને બચી ગયેલા લોકો આિોગ્ય ર્વયાવસાડયકને તેમના દ ર્વયકવહાિ 

ડવર્ ેઅન્ય ર્વયાવસાડયકો સમિ જણાવે તેવી ર્ક્યતા હતી, ત્યાિબાદ પોલીસનો ક્રમ 

આવ ેછે. અમે પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને પછૂ્ું હતું કે જો તઓે કોઈ ર્વ્ વસ ડ્કને 

જાહેર કયુજ હતુાં તો, તેમણે અનુભવેલ  દુર્વ્યવહ ર ડવશ ેતેઓએ કોને પ્રથમ જણ ર્વ્ું હતું. ઘણ  
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ર્વ્ વસ ડ્કો હત  જમેને પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોએ પ્રથમ જાહેર કયુજ હતુાં, જ ેડવડવધ 

વૈધ ડનક એજન્સીઓમ ંથી ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રની સ રી સમજણ અને પ્રડતસ દન  મહત્વન ેરજૂ કર ે

છે (આકૃડત 16). ભોગ બનન ર ઓ અને બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે જાડત (આકૃડત 17) અને 

વંશી્ત  (આકૃડત 18) દ્વ ર  જાહેર કરવ મ  ંઆવેલ  કેટલ ક ફેરફ રો પણ હત , પરંતુ આરોગ્્ 

અન ેપોલીસતંિ ર્વ્ વસ ડ્કોમ  ંપ્રથમ જાહેર ત મેળવન ર સૌથી વધુ સંભડવત ર્વ્ વસ ડ્કો 

રહ્  હત .   

 

આકૃડત 16: ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રથી બચી ગ્ેલ ઓએ કહ્ું હતું કે તેઓએ આ ર્વ્વસ ્ો અને 

સાંસ્થાઓને પ્રથમ જણ ર્વ્ું હતું 

 

આકૃડત 17: ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રથી,નલાંગ અનુસાર, બચી ગ્ેલ  લોકોએ આ ર્વ્વસ ્ો અન ેસંગઠનોએ 

પ્રથમ જણ ર્વ્ું હતું 
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આકૃનત 18: ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રથી, વાંશીયતા અનુસાર, બચી ગ્ેલ  લોકોએ આ ર્વ્વસ ્ો અને 

સંગઠનોએ પ્રથમ જણ ર્વ્ું હતું 

 

 
 

23. ઘિલે ું દ ર્વયકવહાિ સેવાઓ દ્વાિા અને ર્વયાપક જાહેિ સેવાઓ દ્વાિા સડક્રય પહોુંચ પીડડતો 

અને બચી ગયેલા લોકોન ેસહાય મેળવવા માટે સિમ કિવા માટે મહત્વપણૂક હતી. મ િ 

એક તૃતી્ ંશ પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને તેમન  પોત ન  સંશોધનથી સેવ ઓ ડવશ ે

જાણવ  મળ્્ું છે, જમે  ંમોટ ભ ગે જાહેર સેવ ઓ, ડમિો, કુટંુબીજનો, ક ્યક રી સ થીદ રો 

અથવ  અન્્ સંસ્થ ઓની સહ ્ ડવશ ેસ ંભળ્્ુ છે.  ઘણ  પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોએ 

અહેવ લ આપ્્ો હતો કે ટેકો કેવી રીતે મેળવવો તે નવચારવા માટે અસમથય હત , ક રણ કે તેઓ 

ખૂબ જ આઘ તજનક, ભ્ભીત હત , અથવ  તેઓ જાણત  ન હત  કે તેમની સ થે જ ેથઈ રહ્ું 

છે તે દુર્વ્યવહ ર છે, અથવ  તેમને મદદની જરૂર છે.  તેથી, એવુ ંલ ગે છે કે જઓે મદદ મેળવવ  

મ ટે સક્ષમ હત  તેઓએ આમ ક્ુું ક રણ કે સેવ ઓ તેમની સ થે સડિ્પણે સંકળ ્ેલી હતી, 

અન ેર્વ્ વસ ડ્કોએ જ્ય ર ેતેઓને તેનો સ મનો કરવો પડ્ો ત્્ ર ેઅસરક રક રીતે ઘરલેું 
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દુર્વ્યવહ રની ઓળખ કરી. આ પછી જરૂડર્ ત મુજબ ડનષ્ણ તની સેવ ઓને ટેકો આપવ  

અથવ  સંદડભયત કરવ ની જોગવ ઈન ેસક્ષમ બન વ ઇ. 

 

24. તેથી, સુંકડલત સામ દાડયક પ્રડતભાવ ઘિલે  દ ર્વયકવહાિના અસિકાિક પ્રડતભાવમાું, અને 

પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોની તેમને જરૂિી સહાય અને મદદ સ ધી પહોુંચવાની 

િમતામાું મહત્વપૂણક છે. ખ સ કરીન ેઆરોગ્્ સેવ ઓ ડનણ ય્ક ભૂડમક  ભજવી શકે છે; 

જ્ય ર ેભોગ બનેલ  અન ેબચી ગ્ેલ  44% લોકોએ આરોગ્્ ર્વ્ વસ ડ્કને તેમન  દુર્વ્યવહ ર 

ડવશ ેપ્રથમ જણ ર્વ્ું હતું, મ િ 19% લોકોએ તેમન  ડવસ્ત રમ  ંઆરોગ્્ સેવામાાંથી ઘરલેુ 

દુર્વ્યવહ રની સહાય ડવશ ેસ ંભળ્્ું હતું.  

ભલામણો  

મ ંગન ેપહોચંી વળવ  મ ટે વધ ર ન  ભંિોળની જરૂર છે  

 

ભલ મણ 1: ન્્ ્ મંિ લ્ ેસ્થ ડનક કડમશનરો પર એક ફરજ દ ખલ કરવી જોઈએ કે તેઓ સ્થ ડનક 

દુર્વ્યવહ રની ડનષ્ણ ત સેવ ઓ શરૂ કરવ મ  ંસહ્ોગ કર,ે સં્ુક્ત ર્વ્ૂહ ત્મક જરૂડર્ તોનંુ 

મૂલ્્ ંકન કર,ે અન ેઆ ફરજ કેન્િ સરક ર પર આ જરૂડર્ તને પ્ યપ્ત રીતે પૂણય કરવ  મ ટે ભંિોળ 

પૂરં પ િવ ની નવી ફરજ સ થે હોવી જોઈએ.. આન થી આગ મી પીડિતોન  ડબલ દ્વ ર  આપવ મ ં 

આવેલી તકનો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ, અથવ  જો ન હો્ તો, આવી ફરજ મ ટે ભ ડવ ક ્દ કી્ 

વ હનની ઓળખ કરવી જોઈએ. તે ખ સ કરીને ડનણ ય્ક રહેશ ેકે સ્થ ડનક રીતે ઓળખ તી 

જરૂડર્ તોમ  ંબ ળકો અને સ્થળ ંતનરમત બચેલ  લોકોની જરૂડર્ તોનો સમ વેશ થ ્ છે, જમે  ં

જાહેર ભંિોળનો કોઈ આશ્ર્ ન હો્ તેવ  લોકોનો પણ સમ વેશ થ ્ છે.  

ભલ મણ 2: હ લન  પુર વ ઓની મ્ યદ ઓને જોત ,ં સરક ર,ે હીઝ મેજસે્ટર ીઝ ટરેઝરી સડહત, 

બ ળકો સડહત ઘરલેું દુર્વ્યવહ રનો ભોગ બનેલ  અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને સહ ્ પૂરી પ િવ ન  

ખચય-લ ભ ડવશ્લેષણને સક્ષમ કરવ  મ ટે જરૂરી પુર વ  અન ેિેટ  ડવકસ વવ  જોઈએ. આન થી 

તમ મ પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને સહ ્ પૂરી પ િવ ની ડકંમતનો, અન ેઆમ કરવ થી 

સમ જન ેશુ ંલ ભ થશે તેનો અંદ જ થશ.ે 

ભલ મણ 3: ન્્ ્ મંિ લ્ અન ેઆરોગ્્ ડવભ ગ, ડનષ્ણ ત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર કે્ષિ અન ેસંબંડધત 

ર્વ્ વસ ડ્ક સંસ્થ ઓ સ થે નજીકથી ક મ કરીન,ે બ ળકો સડહત પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો 

મ ટે ઉપલબ્ધ ડનષ્ણ ત પર મશય અન ેરોગડનવ રક સહ ્ની અછતને દૂર કરવ  મ ટે ્ોજન ઓ 

ડવકસ વવી જોઈએ.  

ભલ મણ 4: ડિપ ટયમેન્ટ ફોર લેવડલંગ અપ, હ ઉડસંગ એન્િ કમ્્ુડનટીઝે િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ એક્ટન  

ભ ગ 4ન  મૂલ્્ ંકનમ ં સમુદ ્-આધ ડરત સેવ ઓ પરની અસરનો સમ વેશ કરવો જોઈએ.  

ભલ મણ 5: ડિપ ટયમેન્ટ ફોર લેવડલંગ અપ, હ ઉડસંગ એન્િ કોમ્્ુડનટીઝ, હોમ ઓડફસ અન ે

ડમડનસ્ટર ી ઓફ જડસ્ટસ સ થે ક મ કરત  ડિપ ટયમેન્ટ ફોર એજ્યુકેશનએ ઘરલેુ દુવ્યજવહારથી 

અસરગ્રસ્ત બ ળકો મ ટે ઉપલબ્ધ ડનષ્ણ તની સહ ્ન  અભ વન ેદૂર કરવ  મ ટે એક ર ષ્ટ્ર ી્ 
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ર્વ્ૂહરચન  ડવકસ વવી જોઈએ. તેઓએ ડનષ્ણ ત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર, વીએિબલ્્ુજી (VAWG) અન ે

'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' કે્ષિો, તેમજ બ ળકોન  કે્ષિ સ થે ડનકટત થી ક મ કરવું જોઈએ, જથેી એ 

સુડનડિત કરી શક ્ કે ઘરલેું દુર્વ્યવહ રથી અસરગ્રસ્ત બ ળકોની જરૂડર્ તોને પહોચંી વળવ  મ ટે 

ભંિોળ ઉપલબ્ધ છે.  

ભલ મણ 6: ડવડક્ટમ્સ ફંડિંગ સ્ટરે ટેજી અન ેિોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ પ્લ નની સફળત નું મૂલ્્ ંકન કરવ  

મ ટે, ન્્ ્ મંિ લ્ે ર ષ્ટ્ર ી્ સ્તર ેડનષ્ણ ત ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર સેવ ઓ પરની મ ંગ પર નજર ર ખવ મ ં 

મજબૂત ભૂડમક  ભજવવી જોઈએ. ડવડક્ટમ્સ ફંડિંગ સ્ટરે ટેજી એક ડવઝન (દૂરદ્રનિ)ને પ્રડતબદ્ધ કર ેછે 

જ્ય  ં'ગુન નો ભોગ બનેલ  તમ મ લોકોને જ્ય ર ેજરૂર હો્ ત્્ ર ે્ોગ્્ ટેકો ઉપલબ્ધ હોવો 

જોઈએ', અન ેઘરલેું દુર્વ્યવહ ર ્ોજન  'ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રમ ંથી છટકેલા તમ મ પીડિતો અન ેબચી 

ગ્ેલ  લોકોને એવુ ંલ ગે છે કે તેઓ તેમના સ્વાસ્્ય, ભાવનાત્મક, આનથજક અન ેસામાજીક 

ર્રુરીયાતો મ ટેન  ટેક  સ થે, સ મ ન્્ રીતે જીવનમ ં પ છ  ફરી શકે છે.’ 

ભલ મણ 7: સ્થ ડનક અન ેર ષ્ટ્ર ી્ સ્તર ેકડમશડનંગ સંસ્થ ઓએ, ઘરલેું દુર્વ્યવહ રન  ગુનેગ રો મ ટે 

વતયણૂક-પડરવતયન હસ્તકે્ષપની જોગવ ઈમ  ંવધ રો કરવો જોઈએ. દરકે તબકે્ક પીડિતો અન ેબચી 

ગ્ેલ  લોકોની જરૂડર્ તોને ધ્્ નમ  ંર ખીને ભંિોળન ેમજબૂત રીતે મૂલ્્ ંકન કરલે, પુર વ -

આધ ડરત અન ેગુણવત્ત -ખ તરીપૂવયકન  હસ્તકે્ષપો તરફ વ ળવુ ંજોઈએ.  

ભલ મણ 8: ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર ્ોજન મ  ંકરવ મ ં આવેલી પ્રડતબદ્ધત ને અનુરૂપ, સરક ર ેએ નક્કી 

કરવું જોઈએ કે તેઓ આ મેડપંગ એક્સરસાઇઝ (ડવષ્લેષણન  ક ્ય)ન  પડરણ મોનો ઉપ્ોગ કેવી 

રીતે કરશ ેજથેી તઓે ખ મીઓને ઓળખી શકે અન ેસ્થ ડનક સેવ ઓને વધુ સ ર  લડક્ષત ભંિોળને 

ઓળખી શકે.  

ર ષ્ટ્ર ી્ સરક ર ેસેવ ઓન  'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' ભંિોળ આપત  ડનષ્ણ ત તરીકે મોટી ભૂડમક  

ભજવવી જોઈએ  

ભલ મણ 9: ન્્ ્ મંિ લ્,ે હોમ ઑડફસ અને ડિપ ટયમેન્ટ ફોર લેવડલંગ, હ ઉડસગં અન ે

કોમ્્ુડનટીઝ સ થે, ડનષ્ણ તોને 'બ ્ એન્િ ફોર' સેવ ઓને સમથયન આપવ  મ ટે 3 વષયમ  ં£263 

ડમડલ્ન ફંિની સ્થ પન  કરવી જોઈએ. 8 આમ ં સમગ્ર ઈંગ્લેન્િ અન ેવેલ્સમ  ંડનષ્ણ તોની 'દ્વ ર  

અન ેમ ટે' સેવ ઓની જોગવ ઈ અન ેભૌગોડલક પ્રસ રને સુધ રવ  મ ટે અન ેઆ ડનષ્ણ ત કે્ષિોને 

ટક ઉ ડવક સ કરવ ની મંજૂરી આપવ  મ ટે ક્ષમત  ડનમ યણન  લ ંબ  ગ ળ ન  ક ્યિમનો સમ વેશ 

થવો જોઈએ. 

ભલ મણ 10: હોમ ઑડફસે, સમગ્ર સરક રમ  ંસંકલન કરીન ે(ખ સ કરીને ડશક્ષણ ડવભ ગ, 

સ્તરીકરણ મ ટે ડવભ ગ, હ ઉડસંગ અન ેસમુદ ્ો, ન્્ ્ મંિ લ્ અને ક ્ય અન ેપેન્શન ડવભ ગ 

સ થે)  ફ્રન્ટલ ઈન જાહેર કે્ષિન  કમયચ રીઓ મ ટે પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની આંતરછેદની 

જરૂડર્ તોને સમજવ  મ ટે ર્વ્ૂહરચન  ડવકસ વવી જોઈએ.  આમ  ંસંરડક્ષત લ ક્ષડણકત ઓ અન ે

બહુડવધ ગેરલ ભ સ થે પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની ચોક્કસ જરૂડર્ તોને આવરી લેવી 

 
8  નવેમ્બર 2021  મ ં ઘરલંુે દુર્વ્યવહ ર કડમશનરની ખચય સમીક્ષ ની રજૂઆતમ ં ખચયન  ભંગ ણની ડવગતવ ર ડવગતો 

આપવ મ ં આવી છે 

https://domesticabusecommissioner.uk/wp-content/uploads/2021/11/FINAL-2109-Spending-Review-submission-from-the-Domestic-Abuse-Commissioner-for-England-and-Wales.pdf
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જોઈએ, અન ેડનષ્ણ ત 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ ઓ સ થે ભ ગીદ રીમ ં ડવકડસત થવી જોઈએ. પીડિત 

અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો સ થે વ તચીત કરવ ની સંભ વન  ધર વત  ર્વ્ વસ ડ્કોને પ્ર થડમકત  

આપવી જોઈએ, અને કોઈપણ ર્વ્ૂહરચન ન ં પડરણ મો પર નજીકથી દેખરખે ર ખવી જોઈએ, જમે  ં

ક ્દ કી્ એજન્સીઓ દ્વ ર  ઓળખવ મ ં આવેલ અન ેડનષ્ણ ત સેવ ઓ અથવ  સંસ્થ ઓ જમે કે 

MARAC પર સંદડભયત કરવ મ  ંઆવેલ પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની સંરડક્ષત લ ક્ષડણકત ઓ 

પર દેખરખે ર ખવ નો સમ વેશ થ ્ છે.   

 

ભલ મણ 11: ન્્ ્ મંિ લ્ અન ેગૃહ ક ્ યલ્ે સં્ુક્તપણે ક્ષમત  ડનમ યણન  ચોક્કસ ક ્યિમને 

ભંિોળ પૂરં પ િવું જોઈએ, જથેી નોન-બાય અને દ્વારા સેવ ઓ અન ેનનષ્ણાત દ્વારા અન ેમાટે 

સેવ ઓ વચ્ચે ભ ગીદ રીનું ડનમ યણ કરવ મ  ંમદદ મળી શકે. આમ  ંસેવ ઓ વચ્ચે ભલામણો કેવી 

રીતે કરવ મ  ંઆવ ેછે તેન  ડનરીક્ષણ અન ેસ્થ ડનક કડમશનરો પ સેથી ભંિોળન  ડવતરણનો 

સમ વેશ થવો જોઈએ. તેમણે ડબન-દ્વ ર  અને માટેની સેવ ઓ મ ટે સુરડક્ષત લ ક્ષડણકત ઓ 

ધર વત  પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકોની આંતરછેદી્ જરૂડર્ તોને વધુ સ રી રીતે ઓળખવ  

અન ેસમજવ  મ ટે સક્ષમ બન વવ  મ ટે, અથવ  જમેને બહુડવધ ગેરલ ભનો સ મનો કરવો પિે છે, 

તેઓ માટે ક મ કરવું જોઈએ અન ેસૌથી ્ોગ્્ 'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ  સ થે વધુ સ રી રીતે ક ્ય 

કરવું જોઈએ.  

 

બહુડવધ ગેરલ ભનો સ મનો કરી રહેલ  પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને ટેકો આપવ  મ ટે વધુ 

જરૂર છે  

ભલ મણ 12: લેવડલગં અપ, હ ઉડસંગ અન ેસમુદ ્ો મ ટેન  ડવભ ગે પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો 

મ ટે આવ સ-આધ ડરત સેવ ઓની જોગવ ઈનુ ંડવશ્લેષણ કરવું જોઈએ કે જઓે બહુડવધ ગેરલ ભનો 

સ મનો કરી શકે છે. આનો ઉપ્ોગ ક્ષમત  અને ક્ષમત  ડનમ યણન  ભંિોળ ક ્યિમની સ્થ પન  

કરવ  મ ટે થવો જોઈએ, જમે  ંપહેલ થી જ ઉપલબ્ધ શ્રેષ્ઠ પ્રેડક્ટસન  ઉદ હરણોનો ઉપ્ોગ કરવો 

જોઈએ. આ જરૂરી ડવશ્લેષણમ ં આ સંશોધનમ ંથી મળેલ  ત રણોનો ઉપ્ોગ કરવો જોઈએ, 

િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ એક્ટન  ભ ગ 4 ન  તેમન  પોત ન  મૂલ્્ ંકનમ ંથી, અને ડનષ્ણ ત િોમેડસ્ટક 

એબ્્ુઝ સેક્ટર સ થે નજીકથી ક મ કરવું જોઈએ. 

ભલ મણ 13: ન્્ ્ મંિ લ્ે અપર ધનો ઇડતહ સ ધર વત  પીડિતો અને બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે 

ઉપલબ્ધ સહ ્ની જરૂડર્ તોનંુ મૂલ્્ ંકન કરવું જોઈએ, અન ેપીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોન  

આ જૂથન ેઉપલબ્ધ સહ ્ન  અભ વન ેદૂર કરવ  પગલ  ંલેવ  જોઈએ. આન થી મડહલ  અપર ધી 

ર્વ્ૂહરચન મ  ંપહેલેથી જ કરવ મ  ંઆવેલી પ્રડતબદ્ધત ઓને મજબૂત બન વવી જોઈએ અન ેમડહલ  

કેન્િોની અંદર, તેમજ જલે એસ્ટેટની અંદર પહેલેથી જ આપવ મ  ંઆવેલી જોગવ ઈના સંકલન અન ે

ક્ષમત નંુ ડનમ યણ કરવ  મ ટે ક મની સ થે જોિવુ ંજોઈએ,.  

ભલ મણ 14: હોમ ઑડફસે ગંભીર ડહંસ  ડનવ રણ ફરજ ધ રકોને પ્રોત્સ ડહત કરવ  જોઈએ કે જાહેર 

જગ્્ મ  ંગંભીર ડહંસ ની સંિોવણીમ  ંઉચ્ચ જોખમી ડવડવધ પડરબળોને સંબોધવ  મ ટે ક મમ ં ઘરલેું 



31 
 

દુર્વ્યવહ રનો સમ વેશ થ ્ છે. આ એ મ ન્્ત ની સ થે હોવુ ંજોઈએ કે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર એ પોતે જ 

ગંભીર ડહંસ નંુ એક સ્વરૂપ છે, જમે કે પોલીડસંગ, િ ઈમ, સેન્ટેડન્સંગ એન્િ કોટ્સય એક્ટ 2022 દ્વ ર  

ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરવ મ ં આવલે છે. 

સ્થ ડનક કડમશનરોએ તેમની સેવ ઓનુ ંસડિ્પણે મ કેડટંગ કરવ  સડહત જરૂરી ક મની સંપૂણય 

શ્રેણી પૂરી પ િવ  મ ટે સેવ ઓન ેભંિોળ પૂરં પ િવુ ંજોઈએ  

ભલ મણ 15: કડમશનરોએ સંપૂણય ખચય-પુનેઃપ્ર ડપ્તન  મોિેલનો ઉપ્ોગ કરીન ેસેવ ઓને ભંિોળ પૂરં 

પ િવું જોઈએ, જમે ં દુભ ડષ્ ઓની સુલભત , સંદેશ ર્વ્વહ ર સહ ્ અન ેડલલડનકલ 

સુપરડવઝનનો સમ વેશ થ ્ છે. સરક ર દ્વ ર  જારી કરવ મ  ંઆવેલ કોઈપણ વૈધ ડનક અથવ  

ડબન-વૈધ ડનક મ ગયદશયન આ અપેક્ષ ન ેપ્રડતડબંડબત કરત ુહોવ ુર્ોઇએ. 

ભલ મણ 16: કડમશનરોએ ખ તરી કરવી જોઈએ કે તમેની સેવ ઓ પ્રત્્ે સડિ્પણે જાગૃડત લ વવ  

અન ેઆઉટરીચ કરવ  મ ટે સેવ ઓન ેભંિોળ પૂરં પ િવ મ  ંઆવે છે. સ્થ ડનક કડમશનરની 

વેબસ ઈટ પણ સ્પષ્ટ્ હોવી જોઈએ કે તેમન  ડવસ્ત રમ  ંકઈ સેવ ઓ ઉપલબ્ધ છે અન ેકોને. 

પુરષો મ ટે ઉપલબ્ધ સેવ ઓ સ્પષ્ટ્ હોવી જોઈએ કે પુરષો તનેે મેળવી શકે છે 

ભલ મણ 17: સ્થ ડનક કડમશનરો, અન ેકડમશન્િ સેવ ઓ, તેમની વેબસ ઇટ્સ પર સ્પષ્ટ્ હોવી 

જોઈએ કે કોણ તેમની સેવ ઓનો ઉપ્ોગ કરી શકે છે, અન ેસેવ ઓ સમ ડવષ્ટ્ છે કે કેમ તે અંગે 

સ્પષ્ટ્ત  પ્રદ ન કર ેછે. અમે જાણીએ છીએ કે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર અપ્રમ ણસર રીતે મડહલ ઓ અને 

છોકરીઓને અસર કર ેછે, અન ેમડહલ ઓ અને છોકરીઓને સલ મતી સુધી પહોચંવ  અન ેરીકવરી 

કરવ મ  ંમદદ કરવ  મ ટે મ િ મડહલ ઓ મ ટે સેવ ઓ મહત્વપૂણય છે. જો કે, જ્ય  ંસેવ ઓમ  ં

તમ મ ડલંગોને સમ વવ મ ં આવ ેછે, ત્્  ંતે જઓે તેમની સેવ ઓનો ઉપ્ોગ કરવ  મ ંગે છે તેવ  

પીડિત અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે સ્પષ્ટ્ હોવી જોઈએ. 

ઘરલેું દુર્વ્યવહ રની પહોચં અન ેજાગૃડત વધ રવી, અન ેર્ ેસેવાઓ ઉપલબ્ધ છે તમેાાંની કઈ હજી પણ 

જરૂરી છે, ખ સ કરીને પીડિતો અન ેશીખવ ની અક્ષમત વ ળ  બચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે 

ભલ મણ 18: હોમ ઓડફસે ર ષ્ટ્ર ી્ સંદેશ ર્વ્વહ ર ઝંુબેશને સ્થ ડનક ઝંુબેશ સ થે કેવી રીતે જોિી 

શક ્ તે અંગે ડવચ રવું જોઈએ, જમે  ંસ્થ ડનક સ્તર ેસેવ ઓની ઉપલબ્ધત  અંગે જાગૃડત લ વવ નો 

સમ વેશ થ ્ છે.  

ભલ મણ 19: હોમ ઑડફસ અન ેડિપ ટયમેન્ટ ફોર એજ્યુકેશન, ડિપ ટયમેન્ટ ફોર હેલ્થ એન્િ સોડશ્લ 

કેર સ થે ક મ કરીન,ે શીખવ ની અક્ષમત  ધર વત  લોકોમ  ંઘરલેું દુર્વ્યવહ ર ડવશ ેજાગૃડત લ વવ  

પર ધ્્ ન કેડન્િત કરીને એક જાગૃડત અડભ્ ન ચલ વવુ ંજોઈએ. આને શીખવ ની અક્ષમત  

ધર વત  લોકો સ થે અન ે'દ્વ ર  અન ેમ ટે' કે્ષિન  ડનષ્ણ ત સ થે મળીને ડવકડસત કરવું જોઇએ અન ે

પહોચં િવું જોઈએ. 

વૈધ ડનક એજન્સીઓએ સંકડલત સ મુદ ડ્ક પ્રડતભ વન ેમજબૂત કરવ  મ ટે ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રની 

તેમની ઓળખ અને પ્રડતડિ્ મ  ંસુધ રો કરવો જોઈએ  
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ભલ મણ 20: ઘરલેું દુર્વ્યવહ રન  સંદભયમ ં જાહેર કે્ષિની સંસ્થ ઓની ત લીમ જરૂડર્ તોનંુ મૂલ્્ ંકન 

કરવ  મ ટે એક સંમત મ ળખું ડવકસ વવ  મ ટે હોમ ઑડફસ ેઘરલેું દુર્વ્યવહ ર કડમશનરની ઑડફસ 

સ થે ક મ કરવું જોઈએ, અન ેસરક રી ડવભ ગોએ આ મેડપંગ ડરપોટય  (ડવશ્લેષણ હેવ લ) દ્વ ર  

ઓળખવ મ  ંઆવેલ  અગ્રત  ર્વ્વસ ્ોની ત લીમ જરૂડર્ તોનંુ મૂલ્્ ંકન કરવું જોઈએ. 

ર્વ્ વસ ડ્કોને પ્ર ધ ન્્ આપવું જોઈએ જમેને મોટે ભ ગે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર ડવશ ેકહેવ મ ં આવે છે, 

ખ સ કરીન ેઆરોગ્્સંભ ળ સ્ટ ફ, સ મ ડજક ક ્યકરો, ક નૂની અથવ  કોટય  ર્વ્ વસ ડ્કો અને 

DWP સ્ટ ફ. આમ  ંવૈધ ડનક એજન્સીઓમ ં હ લની ત લીમની જોગવ ઈઓનું ડવશ્લેષણ કરવ  મ ટે 

િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ કડમશનરની ઓડફસમ  ંચ લી રહેલ  હ લન  ક ્યને સ મેલ કરવું જોઈએ. 

ભલ મણ 21: સ્થ ડનક કડમશનરોએ તેમન  ડવસ્ત રમ ં વૈધ ડનક એજન્સીઓ અન ેસેવ ઓ સ થે 

ક મ કરવું જોઈએ, જથેી પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે, ખ સ કરીન ેબહુડવધ ગેરલ ભનો 

સ મનો કરી રહેલ  લોકો મ ટે, જોિ ણ અન ેસહ ્ન  અડવરત મ ગો ડવકસ વવ મ  ંઆવે.  

ડવડક્ટમ્સ ડબલ અને નવી ગંભીર ડહંસ  ડનવ રણ ફરજ દ્વ ર  મહત્વ ક ંક્ષી 'સહ્ોગ કરવ ની ફરજ' 

રજૂ કરવ ન  ક ્ય સ થે પણ આન ેનજીકથી સંરડેખત કરવું જોઈએ. 

ભલ મણ 22: ભંિોળ પૂરં પ િતી સંસ્થ ઓએ પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે વન-ટુ-વન 

કેસવકયસય મ રફતે વધેલી મદદની જરૂડર્ તને ધ્્ નમ  ંલેવી જોઈએ, જઓે આઇિીવીએ (IDVA) 

મ ટે થ્રેશોલ્િન ે(સીમાને)પૂણય કરી શકત  નથી, જથેી કેસો ્ોજી શક ્ અન ેપીડિતો અન ેબચી 

ગ્ેલ  લોકો દ્વ ર  જરૂરી સહ ્ અન ેનવનવધ સેવ ઓનુાં સંકલન કરી શક ્. ખ સ કરીન,ે ન્્ ્ 

મંિ લ્ે આગ મી પીડિતોન  ડબલ મ રફતે આઇિીવીએ (IDVA) અને આઇએસવીએ (ISVA) ની 

ભૂડમક ને ઔપચ ડરક સ્વરૂપ આપવ ની દરખ સ્તોન  સંદભયમ ં આ અંગે ડવચ રણ  કરવી જોઈએ.  

હેલ્થકેર સેક્ટર ેડવશ્વ સની તેની અનન્્ ડસ્થડતને ઓળખવી જોઈએ, અન ેપ્ર રંડભક તબકે્ક 

દુર્વ્યવહ રને ઓળખવ  અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને ડનષ્ણ તની સહ ્ સુધી પહોચંવ  મ ટે ટેકો 

આપવ  મ ટે સ્થ ડનક દુર્વ્યવહ ર ડવશ ેર્વ્ વસ ડ્કોની સમજણમ  ંસુધ રો કરવો જોઈએ  

ભલ મણ 23: ડિપ ટયમેન્ટ ફોર હેલ્થ, NHS ઈંગ્લેન્િ સ થે, આરોગ્્ ર્વ્વસ ડ્કોની આરોગ્્ સંભ ળ 

સેડટંગ્સમ  ંઘરલેુ દુર્વ્યવહ રની જાગૃડત અન ેપ્રડતભ વને સુધ રવ  અને ડનષ્ણ ત ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર 

સેવ ઓ અન ેઆરોગ્્ સેવ ઓ વચ્ચે ભ ગીદ રી બન વવ  મ ટે ક ્યનો મહત્વ ક ંક્ષી ક ્યિમ 

ડવકસ વવો જોઈએ.  આને પ થફ ઈન્િર ટૂલકીટમ ં દશ યર્વ્  મુજબ શ્રેષ્ઠ પ્રેડક્ટસ અન ે

આરોગ્્સંભ ળ પ્રદ ત ઓ અન ેઘરલેું દુર્વ્યવહ ર સેવ ઓ વચ્ચે નજીકથી ક મ કરવ ન  અન્્ 

ઉદ હરણો પર આગળ વધ રવો જોઈએ. 

ભલ મણ 24: આરોગ્્ ડવભ ગે ઘરલેુ દુવ્યજવહારનો ભોગ બનેલ  લોકો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોન  

મ નડસક સ્વ સ્્્ની જરૂડર્ તોને ટેકો આપવ  મ ટે સમ્સર અન ે્ોગ્્ મ નડસક સ્વ સ્્્ 

હસ્તકે્ષપોની ઉપલબ્ધત  સુડનડિત કરવી જોઈએ.  

ભલ મણ 25: આરોગ્્ સેવ ઓને તેઓ MARAC ને આપેલ ભલ મણોની નોધં કરવી જોઈએ, જથેી 

ટરસ્ટ સ્તર ેઆરોગ્્ની ક મગીરી અન ેપ્રડતભ વનું દેખરખે-ડન્ંિણ કરી શક ્. આ િેટ  આરોગ્્ 
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અન ેસ મ ડજક સંભ ળ ડવભ ગ, VAWG ઇન્ટર-ડમડનડસ્ટર્લ ગ્રુપ અને િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ 

કડમશનરને વ ડષયક અહેવ લમ ં ઉપલબ્ધ કર વવો જોઈએ. 

કડમશનરોએ અપવ દરૂપ સંજોગોમ  ંજ સેવ ઓને ઘરઆંગણ ે(ઇન-હાઉસ) લ વવી જોઈએ  

ભલ મણ 26: પીડિત ભંિોળ ર્વ્ૂહરચન , અને સેવ ઓન  કડમશડનંગ પર કડમશનરો મ ટે ર ષ્ટ્ર ી્ 

મ ગયદશયન, કોઈપણ વૈધ ડનક અથવ  ડબન-ક ્દેસર મ ગયદડશયક મ  ંસ્વતંિ સેવ ઓનું મહત્વ 

સ્પષ્ટ્પણે ડનધ યડરત કરવું જોઈએ. જ્ય  ંસેવ ઓ ઇન-હ ઉસ લ વવ મ ં આવે છે ત્્  ંઆ મ ડહતીની 

તે સમજવ  અન ેસમ્ જત  ંફેરફ રોનું ડનરીક્ષણ કરવ  મ ટે ન્્ ્ મંિ લ્, ગૃહ ક ્ યલ્, 

સ્તરીકરણ મ ટેન  ડવભ ગ, હ ઉડસંગ અન ેસમુદ ્ો અન ેઘરલેું દુર્વ્યવહ ર કડમશનરની ઓડફસ 

સ થે આપ-લે કરવી જોઈએ. 

વધુ સંશોધન મ ટે ભલ મણો  

જ્ય ર ેઆ સંશોધન સમગ્ર ઈંગ્લેન્િ અન ેવેલ્સમ ં ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર સેવ ઓની જોગવ ઈની અમ રી 

સમજણમ  ંમોટી પ્રગડત કર ેછે, ત્્ ર ેતે અમ રી સમજમ  ંકેટલ ક વધ ર ની ઉણપને પણ પ્રક ડશત 

કર ેછે. વધુ સંશોધન મ ટે વધુ ડવગતવ ર સૂચનો અમ ર  ટેકડનકલ ડરપોટયમ ં મળી શકે છે, પરંતુ 

કેટલ ક મુખ્્ મુદ્દ ઓ છે જ ેવધુ તપ સની જરૂડર્ ત દશ યવે છે: 

1. આપણે લઘ મતીઓ અને માજજનલાઇઝડ (સીમાંત મહત્વ ધરાવતા) પીડડતો અને બચી 

ગયેલા લોકોના અન ભવોને વધ  સાિી િીતે સમજવાની જરૂિ છે જઓે 'નોન બાય અને 

ફોિ' સેવાઓનો ઉપયોગ કર ેછે. અમ રં સંશોધન 'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' ન હો્ તેવી 

સેવ ઓન ેઍક્સેસ કરવ ની તુલન મ ં 'દ્વ ર  અન ેતેન  મ ટે' સેવ ઓને ઍક્સેસ કરવ ન  સ્પષ્ટ્ 

ફ ્દ ઓ દશ યવે છે. જો કે, અમે પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોન  પડરણ મો વચ્ચેનો તફ વત 

પ રખવ મ  ંઅસમથય હત , જઓે ડનષ્ણ ત િીએ/વીએિબલ્્ુજી (DA/VAWG) સંસ્થ ઓ, 

ર્વ્ પક રડેમટ ધર વતી સંસ્થ ઓ, અથવ  જાહેર કે્ષિની સંસ્થ ઓ દ્વ ર  ઇન-હ ઉસ લ વવ મ ં 

આવેલી સેવ ઓનો ઉપ્ોગ કર ેછે. 

 

2. એકુંદિ ેસહાય સ ધી પહોુંચવાની અસિ સ્પષ્ટ હતી, પિુંત  ભોગ બનેલા લોકો અને બચી 

ગયેલા લોકો માટે તેમણે કયા પ્રકાિનો ટેકો મેળર્વયો હતો તેના પિ આધાિ િાખીને 

ડવડવધ પડિણામોની વધ  ડવગતવાિ સમજણના લાભો મળર્ે. આ અહેવ લમ ં અમે 

બચી ગ્ેલ  લોકો કે જમેણે સેવ ઓ એક્સેસ કરી હતી અન ેજમેણે સેવ ઓ એક્સેસ કરી ન 

હતી તેમની વચ્ચેન  તફ વતો દશ યવવ  મ ટે સક્ષમ હત . ક ઉન્સેડલંગ, આઇિીવીએ સહ ્ 

(IDVA) સહ ્, આશ્ર્ (રફે્્ુજ) અથવ  અન્્ જોગવ ઈ જવે  ક્  પ્રક રન  હસ્તકે્ષપનો 

ઉપ્ોગ કરવ મ ં આર્વ્ો હતો તેન  આધ ર ેઆ તફ વતો કેવી રીતે બદલ ્ છે ત ેસમજવ  

મ ટે વધુ ડવશ્લેષણની જરૂર છે.   

 

3. 'દ્વાિા અને તેના માટે' સુંસ્થાઓની બહાિ ડસ્થત ડનષ્ણાત સેવાઓ કેવી દેખાય છે તેની 

વધ  તપાસની જરૂિ છે. અમ રં સંશોધન પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોન  ડવડશષ્ટ્ જૂથો 

મ ટે ડનષ્ણ ત સેવ ઓ પ્રદ ન કરતી સંસ્થ ઓનું પ્રમ ણમ  ંઊંચંુ પ્રમ ણ દશ યવે છે. જો કે, તે 

અસ્પષ્ટ્ હતું કે આ ડવશેષત મ  ંશુ ંસ મેલ છે - અન ેચોક્કસ ત લીમની જોગવ ઈથી મ ંિીને 
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બેસ્પોક, અનુરૂપ સેવ ની ડિડલવરી સુધીની હોઈ શકે છે. LGBT+ સહ ્ન  િોમેડસ્ટક 

એબ્્ુઝ કડમશનર વતી ગલોપ દ્વ ર  હ થ ધરવ મ  ંઆવેલું મેડપંપ (નવશ્લેષણ) સેવ ઓમ ં 

'ડવશેષત ' ની સમજણમ  ંર્વ્ પક વૈડવધ્્ સૂચવે છે. તે જ રીત,ે િોમેડસ્ટક એબ્્ુઝ કડમશનર 

વતી સ્ટે સેફ ઇસ્ટ અન ેસ ઇન હેલ્થ દ્વ ર  કરવ મ  ંઆવેલું ક ્ય ટંૂક સમ્મ ં પ્રક ડશત 

થવ નુ ંછે, જ ેબહેર  અન ેડવકલ ંગો મ ટેની સેવ ઓ મ ટે સમ ન ડચિ દશ યવે છે.   

 

4. ઘિલે ું દ ર્વયકવહાિની સેવાઓએ િાષ્ટર ીય સ્તિ ેકોન ેટેકો આપ્યો હતો અને કયો ટેકો પૂિો 

પાડવામાું આર્વયો હતો તે ડવર્ ેવધ  માડહતીની જરૂિ છે. જ્ય ર ેઅમે સહ ્ મ ટેની 

પ િત , અને પ્ર પ્ત થ્ેલ  અન ેતેની સ થે સંકળ ્ેલ  સંદભોની સંખ્્  ડવશ ેપછૂ્ું હતું, ત્્ ર ે

અમે સ્થ ડનક દુર્વ્યવહ ર સેવ ઓમ ંથી કોને સહાય મળી છે તેન  જનસ ંડખ્્ક અથવ  અન્્ 

કોઈ રૂ્દા કરાયેલ આંકિ  મ ટે પૂછ્ું ન હતું. લોકોન  ચોક્કસ જૂથો (જમે કે ડવકલ ંગો અન ે

બચી ગ્ેલ  લોકો, એલજીબીટી + બચી ગ્ેલ  લોકો અથવ  પુરષો) ને સેવ ઓ પ્રદ ન 

કરન રી સેવ ઓ અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોએ તેમન  ડવસ્ત રમ ં સેવ ઓ ઉપલબ્ધ ન હોવ  

ડવશ ેઅમન ેશુ ંકહ્ું હતું તે વચ્ચેની અસમ નત ને સમજવ  મ ટે આ ડનણ ય્ક રહેશ.ે  
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પડિડર્ષ્ટ એ: ર્બ્દોનો ર્બ્દકોષ 

Abused and Survivors - પીડડતો અને બચી ગયેલા લોકોન ેઘરલેું દુર્વ્યવહ ર અડધડન્મ 

2021 દ્વ ર  ર્વ્ ખ્્ ડ્ત ક્ ય મુજબ ઘરલેું દુર્વ્યવહ રનો ભોગ બનેલ  કોઈપણ તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત 

કરવ મ  ંઆવે છે.  અડધડન્મ ઘરલેું દુર્વ્યવહ રને ર્વ્ડક્તન  અન્્ ર્વ્ડક્ત પ્રત્્ેન  વતયન તરીકે 

ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે, જો તઓે દરકે 16 વષય કે તેથી વધુ વ્ન  હો્ અને ર્વ્ડક્તગત રીત ેએકબીજા 

સ થે જોિ ્ેલ  હો્, અન ેવતયનમ  ંનીચેન મ ંથી કોઈપણનો સમ વેશ થતો હો્ - શ રીડરક અથવ  

જાતી્ દુર્વ્યવહ ર; ડહંસક અથવ  ધમકીભ્ુું વતયન; ડન્ંિણ અથવ  બળજબરીભ્ુું વતયન; આડથયક 

દુર્વ્યવહ ર; મનોવૈજ્ઞ ડનક, ભ વન ત્મક અથવ  અન્્ દુર્વ્યવહ ર; અને તેન થી કોઈ ફરક પિતો નથી 

કે વતયણૂકમ  ંએક જ ઘટન  અથવ  ડવડવધ સમ્ે કરવ મ  ંઆવેલ આચ રનો સમ વેશ થ ્ છે. 

 

Violence Against Women and Girls (VAWG) (મડહલાઓ અને છોકિીઓ સામેની 

ડહુંસા (VAWG)) Violence Against Women and Girls (VAWG) એ ર્વ્ ખ્્ નો સંદભય 

આપે છે કે જ ેસરક ર ે્ુન ઈટેિ નેશન્સ ઘોષણ  (1993) મ ંથી તમ મ સરક રી ડવભ ગોમ  ંપ્રવૃડત્તને 

મ ગયદશયન આપવ  મ ટે મડહલ ઓ સ મે ડહંસ  ન બૂદી પર અપન વી છે: “ડલંગ-આધ ડરત ડહંસ નંુ 

કોઈપણ ક ્ય જ ેસ્ત્રીઓને શ રીડરક, જાતી્, મનોવૈજ્ઞ ડનક નુકસ ન અથવ  દુેઃખમ ં પડરણમે છે 

અથવ  પડરણમી શકે છે.  જમે  ંઆવ  કૃત્્ોની ધમકીઓ, બળજબરી અથવ  સ્વતંિત ની મનસ્વી 

વંડચતત નો સમ વેશ થ ્ છે, પછી ભલે ત ેખ નગી જીવનમ  ંકે જાહેરમ ં હો્. ઘોષણ  અનુસ ર, 

સ્ત્રીઓ ડવરદ્ધ ડહંસ નંુ મૂળ સ્ત્રી અન ેપુરષો વચ્ચેન  ઐડતહ ડસક રીતે અસમ ન શડક્ત સંબંધોમ  ંછે. 

તે એ પણ સમજાવ ેછે કે સ્ત્રીઓ સ મેની ડહંસ  એ "ડનણ ય્ક સ મ ડજક પદ્ધડતઓમ ંની એક છે જને  

દ્વ ર  સ્ત્રીઓન ેપુરષોની સરખ મણીમ ં ગૌણ ડસ્થડતમ ં ફરજ પ િવ મ ં આવે છે." તેનો ઉપ્ોગ 

ડહંસ  અન ેદુર્વ્યવહ રનું વણયન કરવ  મ ટે થ ્ છે જ ેમડહલ ઓ સ મે અપ્રમ ણસર રીતે આચરવ મ ં 

આવે છે, જમે કે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર, જાતી્ ડહંસ , કહેવ ત  'સન્મ ન-આધ ડરત' દુર્વ્યવહ ર અને 

સ્ટોકીગં. 

 

Minoritised Communities માઇનોરટાઇઝડ કોમ્યુવનટીઝ (ગૌણ મનાયલે સમુદાયો) ત ેછે 

જમેને વચયસ્વ ધર વત  જૂથ દ્વ ર  લઘુમતીઓ તરીકે અને અન્્ ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરવ મ  ંઆર્વ્  છે. 

તેમન ેસંરડક્ષત લ ક્ષડણકત ઓન  આધ ર ેમ ળખ કી્ ભેદભ વનો સ મનો કરવો પિી શકે છે, ખ સ 

કરીન ેજાડત, ધમય, ડવકલ ંગત , જાતી્ અડભગમ, ટર  ન્સજને્િર ઓળખ અથવ  બહેર  સમુદ ્ન  

ભ ગ રૂપે. આ સમુદ ્ોની અંદરન  લોકો કે જઓે બહુડવધ આાંતરછેદીય ઓળખ ધર વ ેછે તઓેને 

વધુ હ ંડસ્ મ  ંધકેલી દેવ મ  ંઆવી શકે છે અન ેટેકો મેળવવ  મ ટેન  વધુ અવરોધોનો સ મનો 

કરવો પિી શકે છે.  

 

Black and minoritised – (અશ્વેત અન ેગૌણ મન ્ેલ) આ શબ્દ ન મકરણ અન ેજાડત અને 

વંશી્ત  (ની ધ રણ ઓ) પર આધ ડરત જાડતવ દ અન ેમ જયનલ ઇઝિ (અવમૂલ્્ન કરલે) 

સમુદ ્ોનો ઉલ્લેખ કરવ  મ ટે મ ળખ કી્ રીતે આંતરછેદી્ અડભગમને ધ્્ નમ  ંલ ેછે, અથવ  

તેઓ એવ  સમુદ ્ો છે જ ે'શ્વેતત 'ની શ્રેણીની બહ ર અસંખ્્ રીતે સ્વ-ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે. આને 

દશ યવવ  મ ટેની પડરભ ષ  ડવવ દ સ્પદ છે, પરંત ુઅમે ર્વ્ પકપણે ટીક  કર ્ેલ ટંૂક ક્ષરોને બદલે 

ક ળો અન ેગૌણ મન ્ેલ શબ્દ પસંદ ક્ો છે ક રણ કે ત ેડવડવધત ને સ્વીક રવ  અન ેસ ંસ્કૃડતક 

અન ેવંશી્ પ્રોફ ઇડલંગથી દૂર રહેવ  મ ટે ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર કે્ષિનો પસંદીદ  શબ્દ છે. અમે 

સ્વીક રીએ છીએ કે આ ભ ષ  જડટલ અન ેમહત્વપૂણય છે અન ેઆવન ર  વષોમ  ંઆ શબ્દોનો 

ઉપ્ોગ પસંદ કરવ મ ં આવશે નહી.ં 
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Multiple disadvantage – બહ ડવધ ગેિલાભો - ડહંસ  અન ેદુર્વ્યવહ ર સ મે બહુડવધ ગેરલ ભને 

ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે જ ે"ડલંગ આધ ડરત ડહંસ  અન ેદુર્વ્યવહ ર, નશીલા પદ થયનો ઉપ્ોગ, મ નડસક 

બીમ રી, ઘરડવહોણ પણું, ગુન ડહત ન્્ ્ પ્રણ લીમ ં સ મેલ થવુ ંઅને બ ળકોને દૂર કરવ  સડહતની 

બહુડવધ અન ેઆાંતરછેદતી અસમ નત ઓનો સ મનો કરવો" તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે.  

 

‘By and for’ - 'દ્વાિા અને માટે' - અમ ર  સંશોધનમ  ં'દ્વ ર  અન ેમ ટે' સંસ્થ ઓને એવી 

સંસ્થ ઓ તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરવ મ  ંઆવી છે જ ેમાઇનોરટાઇઝડ (ગૌણ માનવામાાં આવેલ) લોકો 

(જાડત, ડવકલ ંગત , જાતી્ અડભગમ, ટર  ન્સજને્િર ઓળખ, ધમય અથવ  વ્ સડહત) દ્વ ર  અને 

તેમન  મ ટે ડિઝ ઇન અન ેડવતડરત કરવ મ  ંઆવી છે. આ સેવ ઓન  મૂળ તેઓ જ ેસમુદ ્ોન ે

સેવ  આપે છે તેમ  ંરહેલ  હશ,ે અન ેતેમ  ંરપે-અર ઉન્િ સ કલ્્વ દી પુનેઃપ્ર ડપ્ત અન ેસહાય સ મેલ 

હોઇ શકે છે જ ેભોગ બનન ર અથવ  બચી ગ્ેલ  લોકોની આાંતરછેદતી નવનવધ જરૂડર્ તોને 

સંબોડધત કર ેછે, જ ેસંપૂણયપણે ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રન  ટેક થી આગળ છે. અમે મડહલ ઓ મ ટે અલગથી 

સેવ ઓ ધ્્ નમ  ંલીધી છે જ ેમડહલ ઓ દ્વ ર  ચલ વવ મ  ંઆવે છે.  

 

‘Specialist support’ - 'સ્પેડર્યાડલસ્ટ સપોટક ' ને સહ ્ તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કરવ મ  ંઆવી 

હતી જ ેપ િત ને બદલે આ પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોની જરૂડર્ તો મ ટે ખ સ કરીન ેપૂરી 

પ િવ મ  ંઆવી હતી અન ેતેને અનુરૂપ બન વવ મ  ંઆવી હતી. સવેક્ષણમ  ંએવી પણ સ્પષ્ટ્ત  

કરવ મ  ંઆવી હતી કે બહેર  અથવ  ડવકલ ંગ પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકો મ ટે ચોક્કસ સહ ્ 

મ િ સુલભત ની જરૂડર્ તોને બદલે, તેમન  જીવંત અનુભવોને લગતી ચોક્કસ પૂરી પ િવ મ  ં

આવતી સહ ્નો સંદભય લવેો જોઈએ. .  

 

Coordinated Community Response – સુંકડલત સામ દાડયક પ્રડતભાવ - ઘરલેુ દુર્વ્યવહ ર 

સ મે ખભેખભો ડમલ વીને ઊભ  રહેવું એ સંકડલત કમ્્ુડનટી ડરસ્પોન્સ (CCR)ને "સમગ્ર ર્વ્ડક્તને 

મ ટે સમગ્ર ડસસ્ટમ પ્રડતસ દ" તરીકે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે, જ ે"ર્વ્ડક્તગત બચી ગ્ેલ  લોકોથી દૂર 

સમુદ ્ અન ેતેમને ટેકો આપવ  મ ટે અડસ્તત્વમ ં રહેલી સેવ ઓમ ં સલ મતી મ ટેની જવ બદ રીને 

સ્થળ ંતડરત કર ેછે." CCR પર વધુ ડવગતો તેમન  ઇન સચય ઓફ એક્સેલન્સ ડરપોટયમ  ંમળી શકે  છે.  

 

Independent Domestic Violence Advocate (IDVA) – ઇડન્ડપને્ડન્ટ ડોમેડસ્ટક 

વાયોલન્સ એડવોકેટ (IDVA) - ડવડક્ટમ્સ કોિમ ં ર્વ્ ખ્્ ડ્ત ક્ ય મુજબ, IDVA ઘરલેુ 

દુર્વ્યવહ રનો ભોગ બનેલ  લોકો સ થે તેમન  અનુભવો અન ેચ લુ નુકસ નન  તેમન  જોખમન ે

સમજવ  મ ટે ક મ કર ેછે. તેઓ ભોગ બનન ર સ થે ર્વ્ડક્તગત સલ મતી ્ોજન  ડવકસ વશ,ે જથેી 

એ સુડનડિત કરી શક ્ કે તેમની પ સ ેસલ મત બનવ  મ ટે જરૂરી બધંુ જ છે અન ેદુર્વ્યવહ રથી 

મુક્ત થઈન ેતેમન  જીવનને ફરીથી ઘિવ નંુ શરૂ કરી શક ્. આ ્ોજન મ ં પીડિતોને વૈધ ડનક 

સેવ ઓ (જમે કે આરોગ્્ સંભ ળ અન ેઆવ સ સેવ ઓ) ઍક્સેસ કરવ  મ ટે ટેકો આપવ નો 

સમ વેશ થઈ શકે છે, જ ેમડલ્ટ-એજન્સી ડરસ્ક એસેસમેન્ટ કોન્ફરન્સમ ં તેમન  અવ જનુ ંપ્રડતડનડધત્વ 

કર ેછે અન ેતેમન  સમુદ ્ોમ ં અન્્ સ્વૈડચ્છક સેવ ઓનો ઉપ્ોગ કર ેછે. સ્વતંિ ઘરલે ુડહંસ ન  

સલ હક રો વૈધ ડનક સેવ ઓથી સ્વતંિ હો્ છે અન ેભોગ બનન ર ઓને તેમની જરૂડર્ તોને 

અનુરૂપ સંબંડધત મ ડહતી અન ેસલ હ પૂરી પ િવ  સક્ષમ હો્ છે.  

 

Independent Sexual Violence Advocate (ISVA) – ઇડન્ડપેન્ડન્ટ સેક્સ્ય અલ વાયોલન્સ 

એડવોકેટ - ડવડક્ટમ્સ કોિમ  ંર્વ્ ખ્્ ડ્ત ક્ ય મુજબ, એક સ્વતંિ જાતી્ ડહંસ  એિવોકેટ એક 

સલ હક ર છે જ ેબળ ત્ક ર અન ેજાતી્ હુમલ નો અનુભવ કરન ર  લોકો સ થે ક મ કર ેછે, પછી 

ભલેને તેમણે પોલીસને જાણ કરી હો્. 

 

https://www.standingtogether.org.uk/blog-3/in-search-of-excellence
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Accommodation-based services – િહેઠાણ-આધાડિત સેવાઓ - ઘરલેું દુર્વ્યવહ ર 

અડધડન્મ (2021) આવ સ-આધ ડરત સેવ ઓને "ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રન  સંબંધમ  ંટેકો, ઘરલેું 

દુર્વ્યવહ રન  પીડિતો, અથવ  તેમન  બ ળકો, જઓે સંબંડધત આવ સમ ં રહે છે" તરીકે 

ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે. આ ક ્દ ન  ડન્મો પ્રસ્તુત આવ સન ેઆ રીતે ર્વ્ ખ્્ ડ્ત કર ેછે કે 

"આવ સ જ ેસ્થ ડનક હ ઉડસંગ ઓથોડરટી, સ મ ડજક આવ સન  ખ નગી રડજસ્ટિય પ્રદ ત  અથવ  

રડજસ્ટિય ચેડરટી દ્વ ર  પૂરો પ િવ મ  ંઆવે છે, જને  ઉદે્દશોમ  ંઘરલેું દુર્વ્યવહ રનો ભોગ બનેલ  

લોકોને ટેકો આપવ ની જોગવ ઈનો સમ વેશ થ ્ છે" અન ેત ે"આશ્ર્ સ્થ ન" છે; ડનષ્ણ ત સલ મત 

સગવિ; નવખરાયેલા આવાસ; બીજા તબક્ક ની સગવિ; અથવ  સ્થ ડનક હ ઉડસંગ ઓથોડરટી દ્વ ર  

ડન્ુક્ત અન્્ આવ સ, સ મ ડજક આવ સન  ખ નગી નોધં ્ેલ  પ્રદ ત  અથવ  સ્થ ડનક 

દુર્વ્યવહ રની કટોકટીની જગ્્  તરીકે રડજસ્ટિય ચેડરટી."  આવ સ કદાચ બેડ એન્ડ બ્રેકફાસ્ટો 

આવાસ ન હોઈ શકે પરંતુ તે આશ્રય સ્થાન ્ોજન નો ભ ગ હોઈ શકે છે.  

 

Community-based services - સમુદ ્-આધ ડરત સેવ ઓનો આ અહેવ લમ  ંએવી સેવ ઓ 

તરીકે ઉલ્લેખ કરવ મ ં આર્વ્ો છે જ ેસમુદ ્મ ં પીડિતો અન ેબચી ગ્ેલ  લોકોને પૂરી પ િવ મ  ં

આવે છે; એટલે કે આવ સ-આધ ડરત સેડટંગમ ં નહી.ં તેનો ઉપ્ોગ અસંખ્્ હસ્તકે્ષપન  પ્રક રોનુ ં

વણયન કરવ  મ ટે છિ શબ્દ તરીકે થઈ શકે છે, જમે  ંડહમ ્ત, પર મશય અન ેથેર પ્્ુડટક સહ ્, 

અથવ  ઘરલેુ દુર્વ્યવહ રન  ગુનેગ રો મ ટે વતયણૂક-પડરવતયન હસ્તકે્ષપનો સમ વેશ થ ્ છે.  

 

No Recourse to Public Funds (NRPF) – જાહેિ ભુંડોળનો કોઈ આશ્રય નહી ું - ઇડમગ્રેશન 

એન્િ આશ્ર્ અડધડન્મ 1999ની કલમ 115મ  ંર્વ્ ખ્્ ડ્ત ક્ ય મુજબ, જ્ય ર ેકોઈ ર્વ્ડક્ત 

'ઇડમગ્રેશન ડન્ંિણને આડધન' હો્ ત્્ ર ેતેને જાહેર ભંિોળનો કોઈ આશ્ર્ નહી ંમળે. ઇડમગ્રેશન 

ડન્ંિણને આડધન હો્ તવેી ર્વ્ડક્ત જ્ય  ંસુધી અપવ દ લ ગુ ન પિે ત્્  ંસુધી જાહેર ભંિોળ (લ ભો 

અન ેઆવ સ સહ ્)નો દ વો કરી શકતી નથી. જ્ય ર ેકોઈ ર્વ્ડક્તને NRPFની શરતોને આડધન 

હો્ તેવી ડસ્થડતમ ં પ્રવેશવ  કે રહેવ  મ ટે રજા હો્, ત્્ ર ે'જાહેર ભંિોળ નહી'ં શબ્દન ેતેમની 

રહેઠ ણની પરડમટ, એન્ટર ી ડલલ્રન્સન  ટંુક  વણયન અથવ  બ ્ોમેડટર ક રડેસિેન્સ પરડમટ (BRP) 

પર જણ વવ મ  ંઆવશે.  
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