
! Якщо Ви постраждали від сексуального насильства, пов’язаного з 

воєнними діями та збройним конфліктом, Ви маєте право на: 

 безоплатне отримання медичної, соціальної та психологічної допомоги, інших 

соціальних послуг; 

 безоплатну вторинну правову допомогу; 

 конфіденційність інформації особистого характеру. 

 

      Крім того, завдяки співпраці Мінсоцполітики з Представництвом Міжнародної 

організації з міграції (IOM Ukraine) в Україні постраждалі від експлуатації та/або 

насильства за ознакою статі можуть отримати комплексну медичну та психологічну 

допомогу (консультації медичних спеціалістів, різні обстеження, лікування) у 

Реабілітаційному центрі Міжнародної організації з міграції МОМ (м. Київ).  

     Можливі різні варіанти взаємодії з центром: 

1. Перебування в центрі в середньому 2 тижні, протягом яких клієнт отримує повний 

спектр послуг. 

2. Людина може приїхати на 3 дні, отримати обстеження, консультування 

психолога/психотерапевта, призначення лікування. 

3. Для киян можливий амбулаторний варіант, коли вдень можна отримувати вищевказану 

допомогу, а потім повертатись додому. 

    Для додаткової інформації з питань влаштування до Реабілітаційного центру ви можете 

звертатися на гарячу лінію Представництва МОМ в Україні – 527, 0 800 505 501 

(прийом дзвінків щодня з 8:00 до 20:00). 

 

За отриманням психологічної та юридичної допомоги ви можете звернутися: 

 

 0800 500 335 або 116 123 – Національна гаряча лінія із запобігання домашньому 

насильству; 

 +38 (096) 839 76 17 або на цьому ж номері телеграм: @forpostcenter  – громадська 

організація “Форпост” – психологічна допомога та консультації лікарів психіатрів; 

 8 0800 500 335 – проект «Розірви коло»; 

 tellmecomua@gmail.com  – психологічна допомога «Розкажи мені»; 

 +38 (097) 976 85 69 – Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного 

консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі КУ “Центр надання соціальних послуг” Барської міської ради, вул. Героїв 

Майдану 6, каб. 212 (з понеділка по четвер з 8.00 до 17.00, п’ятниця з 8.00 до 16.00);  

 

 Барське бюро правової допомоги Вінницького місцевого центру з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги по вул. Героїв Майдану 6, каб. 110; 

 

 0 800 213 103 контактний центр системи безоплатної правової допомоги; 

 

 +38 (068) 145 55 90 – Асоціація жінок-юристок “Юрфем”.  


