МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!
Адміністративні послуги й правова допомога

МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!
Міністерство
соціальної політики
України

Первомайський місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги (Відділ
“Лозівське бюро правової допомоги”): м. Лозова, вул. Свято-Миколаївська, 4, 		
тел. 0-800-213-103

Якщо Ви зіштовхнулися з насильством (фізичним, сексуальним, психологічним чи
економічним) – зверніться по допомогу!

Управління праці та соціального захисту населення Лозівського району: 			
тел. (05745) 6 12 27

«Гарячі лінії» | телефони довіри

Управління праці та соціального захисту населення Лозівської міської ради: 		
тел. (05745) 5 18 02

Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі
людьми і ґендерної дискримінації для отримання консультацій юриста або психолога,
а також інформації щодо закладів, до яких Ви можете звернутися по допомогу
0-800-500-335 зі стаціонарного або 116 123 з мобільного 				
(цілодобово, безкоштовно, анонімно та конфіденційно)

Служба у справах дітей Лозівської райдержадміністрації: 				
тел. (05745) 2 34 77
Служба у справах дітей Лозівської міської ради: 					
тел. (05745) 2 38 49

Національна дитяча «гаряча лінія» (безкоштовно, анонімно та конфіденційно)
0-800-500-225 зі стаціонарного або 772 з мобільного 					
(пн - пт з 12.00 до 20.00, сб з 12.00 до 16.00)
Інформаційна лінія центрів з надання безоплатної правової допомоги
0-800-213-103
«Гаряча лінія» кризової психологічної служби ГО «Асоціація фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій» (098) 523-37-62

Допомога є – не залишайтесь наодинці з насильством!
rozirvykolo.org
Більш детальну інформацію про надавачів послуг Ви можете знайти за посиланням
http://bit.ly/GBVSC
Цей буклет виготовлений за підтримки Фонду ООН у галузі народонаселення в Україні (UNFPA)
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«Гаряча лінія» Благодійної організації «Благодійний Фонд «Карітас Харків» 		
(050) 300-02-48 (пн-пт з 9.00 до 18.00)
«Гаряча лінія» Волонтерської ініціативи «Станція «Харків» 				
0-800-302-911 (пн-сб з 10.00 до 18.00)
«Гаряча лінія» Всеукраїнського благодійного фонду «Деполь Україна» (правова і
соціально-психологічна допомога) (097) 336-60-49, (099) 752-49-78, (057) 709-83-46
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Соціально-психологічна допомога

Медична допомога

Мобільні бригади соціально-психологічної допомоги Фонду ООН у галузі
народонаселення в Україні в м. Лозовій та Лозівському районі: 			
тел. (093) 795 29 84, (099) 366 63 75
Харківське відділення Всеукраїнського благодійного «Фонду допомоги жертвам
насильства»: тел. (067) 572 30 09, (з 10.00 до 19.00, крім неділі)
Центр практичної психології Лозівської міської ради: 				
тел. (05745) 2 39 28
Лозівський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:
тел. (05745) 2 34 65
Лозівський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді: 			
тел. (05745) 5 15 11

Безпека та безпечний простір

Якщо Ви постраждали від сексуального насильства, якомога швидше зверніться до
лікаря, щоб попередити тяжкі наслідки для Вашого здоров’я
Швидка медична допомога: тел. 103
Комунальний заклад охорони здоров’я «Лозівське територіальне медичне
об’єднання»: тел. (05745) 2 30 54
Комунальний заклад охорони здоров’я «Центр первинної медико-санітарної
допомоги Лозівського району»: тел. (05745) 9 00 30
Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Лозова: 				
тел. (05745) 5 04 04
Реєстратура поліклінічного відділення Лозівської центральної районної лікарні: 		
тел. (05745) 2 26 12
Реєстратура поліклінічного відділення Лозівської міської лікарні: 			
тел. (05745) 7 13 20

Екстрений номер виклику поліції: тел. 102
Лозівський відділ поліції Головного управління Національної поліції в Харківській
області: тел. (05745) 9 00 64
Якщо у Вас є необхідність цілодобового перебування у безпечних умовах:
Комунальна установа Харківської обласної ради «Кризовий соціальний центр для
жінок» (притулок): Лозівський район, смт Краснопавлівка,				
тел. (067) 402 02 23 (цілодобово)
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