
Допомога постраждалим від 
сексуального насильства, 

пов’язаного з воєнними діями 
та збройним конфліктом

Щоб отримати більше інформації про послуги 
та порядок отримання допомоги звертайтеся на 
Урядову гарячу лінію з питань протидії торгівлі 
людьми, домашньому насильству, насильству

за ознакою статі та насильству щодо дітей 

за номером 1547
або на вебсайт: https://1547.ukc.gov.ua/.

Ця брошура розроблена за підтримки проєкту 
«Супровід урядових реформ в Україні», 

що фінансується Урядом Канади та 
впроваджується компанією Alinea International.



Люди, які постраждали від сексуального 
насильства, пов’язаного з воєнними діями 
та збройним конфліктом, мають право 
на безоплатну допомогу:

Правову Медичну Соціальну Психологічну

При наданні цих послуг забезпечується збереження 
конфіденційності персональної інформації людей, що 
звертаються по допомогу.

Усі сервіси безоплатної 
правової допомоги

Контакт-центр системи БПД   0 800 213 103 
(консультації надаються щодня з 8:00 до 19:00). 

Більше про систему БПД — на сайті www.legalaid.gov.ua. 

Як отримати медичну та психологічну допомогу
Отримати безоплатну комплексну медичну та психологічну 
допомогу (консультації медичних спеціалістів, різні обстеження, 
лікування) можна у Реабілітаційному центрі Міжнародної 
організації з міграції МОМ (м. Київ).

Дізнатися більше про отримання допомоги можна 
за телефоном гарячої лінії Представництва МОМ в Україні 
— 527, 0 800 505 501 (прийом дзвінків щодня з 8:00 до 20:00).

Також отримати допомогу Ви можете у спеціалізованих службах 
підтримки постраждалих осіб:

Притулок для осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі (цілодобове перебування до 90 днів)

забезпечує постраждалих осіб місцем безпечного тимчасового 
цілодобового перебування постраждалих осіб та надає комплексну 
допомогу (психологічні, соціально-побутові, соціально-медичні, 
інформаційні, юридичні та інші послуги). 

01

Денний центр соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі

надає комплексну соціально-психологічну, первинну правову допомогу 
постраждалим особам та забезпечує їх короткостроковим (до 10 діб) або 
цілодобовим перебуванням у «кризовій кімнаті» (за � наявності).

02

Спеціалізована служба первинного соціально-психологічного 
консультування осіб, які постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі

надає разові або періодичні консультації щодо прав, заходів, соціальних 
послуг, якими постраждала особа може скористатися, первинну 
психологічну підтримку та інформує щодо можливостей отримання послуг 
інших суб’єктів.

03

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою 
статі

надає соціально-психологічну допомогу постраждалим особам, зокрема 
соціальні послуги з консультування, кризового та екстреного втручання, 
соціальної профілактики відповідно до їхніх потреб.

04

Як отримати безоплатну правову допомогу
Система надання безоплатної правової допомоги надає 
консультації та роз’яснення з будь-яких правових питань.

У кримінальних провадженнях, розпочатих за фактом вчинення 
сексуального насильства, для постраждалих забезпечується 
безоплатна допомога для:

Дізнатися більше про отримання безоплатної правової допомоги 
та проконсультуватися з юристом можна телефоном, онлайн та 
у точках доступу.

представництва інтересів у судах; 

складення документів процесуального характеру,
зокрема: позовних заяв, клопотань, заяв до суду.

перебування в центрі протягом приблизно двох тижнів та отримання повного 
спектру послуг; 

короткострокове перебування до трьох днів для обстеження, отримання 
консультацію психолога/ психотерапевта, призначення лікування; 

амбулаторний варіант допомоги (вдень отримувати допомогу, а ввечері 
повертатися додому).

Центр пропонує такі варіанти отримання допомоги:


