МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!

МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!

До Ваших послуг служби безкоштовної
«ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ» і телефони довіри!

Якщо ви знаєте людину, яка постраждала
від насильства (фізичного, сексуального,
психологічного), порадьте їй звернутися
за конфіденційною допомогою.

Харківська обл.

1. Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми і гендерної дискримінації:
0-800-500-335 або 386 з мобільного (цілодобово)
2. Телефон інформаційної лінії центрів з надання безоплатної
вторинної правової допомоги: 0-800-213-103
3. Телефон довіри Харківського міського центру соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»: (057) 705-61-65
4. Телефони «гарячої лінії» Станції «Харків»:
0 800 302 911, (066) 496-96-11 (усі дні тижня з 10.00 до 18.00)
5. Телефон «гарячої лінії» кризової психологічної служби ГО
«Асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих
подій»: (098) 523-37-62
6. Телефон довіри Центру психічного здоров’я студентської молоді
Харківської міської студентської лікарні (для студентів денної
форми навчання): (057) 706-15-08
7. Телефони «гарячої лінії» Всеукраїнського благодійного фонду
«Деполь Україна» (правова і психосоціальна допомога):
(097) 336-60-49, (099) 752-49-78, (057) 709-83-46

Ми розуміємо, що шлях до допомоги складний, але
краще звернутися за нею, ніж залишитися сам на сам
зі своєю бідою.

Зверніться за допомогою!
Цей буклет виготовлений за підтримки Представництва Фонду
народонаселення ООН в Україні (UNFPA)

Харківська обл.

Безпека
Поліція – тел. 102; МНС – тел. 112
Якщо у Вас є необхідність цілодобового перебування у безпечних умовах,
звертайтеся:
1. Кабінет первинного інтерв’ювання: (пн-сб, 9.00-19.00),
тел. (067) 572-30-09
2. Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді «Довіра»: (пн-пт, 9.00-18.00), тел. (057) 705-61-64; (057) 705-61-63
3. Мобільні бригади психосоціальної допомоги ФН ООН та Української
фундації громадського здоров’я: (див. «Психосоціальна допомога»)

Адміністративно-правова допомога
1. Департамент соціального захисту населення Харківської обласної
державної адміністрації: пл. Свободи, 5, Держпром, 3-й під’їзд, 6-й
поверх, кімн. 203 Б, тел. (057) 705-26-42 (відділ у справах сім’ї)
2. Департамент праці і соціальної політики виконкому Харківської
міської ради: вул. Сумська, 64, 5-й поверх, к. 172,
тел. (057) 760-75-70 (управління праці і соціальних питань)
3. Громадська організація «Соціальний кризовий центр»:
тел. (057) 780-49-81, (067) 572-96-28
4. Чугуївська міськрайонна громадська організація «Чугуївська
правозахисна група»: тел. (097) 179-38-22
5. Харківське обласне відділення Всеукраїнської благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»:
вул. Харківських Дивізій, 9/2, тел. (057) 713-74-14
6. Юридична служба Станції «Харків»:
тел. (093) 338-91-60 (пн-пт з 11.00 до 16.00, сб з 11.00 до 15.00)
7. Консультаційні пункти Станції «Харків»:
м. Балаклія - вул. Жовтнева, 16, тел. (066) 920-04-33;
м. Барвінкове - вул. Центральна (Леніна), 3, тел. (050) 245-49-15;
м. Ізюм - вул. Соборна, 31, тел. (095) 303-35-91;
смт. Куп’янськ-Вузловий - пр. Театральний, 3, тел. (099) 567-82-89
8. Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі»:
тел. (093) 307-79-08, (057) 777-00-16
9. Громадська організація «Право на захист»: вул. Сумська, 126,
тел. (066) 143-38-86, (050) 301-67-39 (пн-пт з 9.00 до 18.00)
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Психосоціальна допомога

Медична допомога

1. Мобільні бригади психосоціальної допомоги ФН ООН
та Української фундації громадського здоров’я:
в Харкові - тел. (099) 366-63-45, (093) 795-34-53, (099) 366-63-58,
(093) 795-31-06;
в Ізюмі та Ізюмському районі - тел. (099) 366-63-15, (063) 335-82-76;
в Лозовій та Лозівському районі - тел. (099) 366-63-75, (093) 795-29-84

Якщо ви постраждали від сексуального насильства,
якомога швидше зверніться до лікаря. Так ви
зможете попередити важкі наслідки для вашого
здоров’я. Окрім того, медичну допомогу і
підтримку можна отримати тут:

2. Харківський обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді: пл. Свободи, 5, Держпром, 6-й під’їзд, 9-й поверх, офіс 47,
тел. (057) 705-08-95
3. Харківський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді «Довіра»: пл. Свободи, 5, Держпром, 6-й під’їзд, 6-й поверх,
тел. (057) 705-61-64; (057) 705-61-63
4. Харківське відділення Всеукраїнського благодійного «Фонду
допомоги жертвам насильства»:
тел. (067) 572 -30-09 (з 10.00 до 19.00, окрім неділі)
5. Харківський обласний благодійний фонд «Парус»:
пр-т Московський, 140/1, каб. 15, 16, 17,
тел. (057) 764-62-46, (057) 760-45-97
6. Харківське обласне відділення Всеукраїнської благодійної
організації «Всеукраїнська мережа людей, які живуть з ВІЛ»:
вул. Харківських Дивізій, 9/2, тел. (057) 713-74-14
7. Молодіжний благодійний фонд «Ініціатива»: тел. (099) 204-04-24
8. Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд
«Волонтерська група «Слов’яни»: м. Чугуїв, вул. Харківська, 253,
тел. (050) 634-54-60 та (068) 333-52-60
9. Всеукраїнське об’єднання «Українські рубежі»:
тел. (050) 300-79-87
10. Громадська спілка «Мережа об’єднаних ініціатив «Єднання»:
тел. (067) 475-29-95
11. Благодійний фонд «Добробут України»:
(095) 415-22-77 (допомога в примиренні)

1. Екстрена медична допомога по м. Харкову:
тел. 103, (057) 715-33-39 («Швидка медична допомога»);
тел. (057) 734-91-12 (довідкове бюро «Швидкої медичної допомоги»)
2. Харківський обласний центр планування сім’ї і репродукції
людини: вул. Алчевських, 47, тел. (057) 700-42-07, а також кабінет
планування сім’ї у найближчій до вас районній поліклініці
3. Харківський обласний центр профілактики та боротьби зі
СНІДом: вул. Боротьби, 6, тел. (057) 392-29-83, а також кабінети
довіри при ХОЦПБС, Харківській міській студентській лікарні
(вул. Дарвіна, 10) та при закладах охорони здоров’я
у районах області
4. Харківський обласний клінічний шкірно-венерологічний
диспансер №1: вул. Благовіщенська, 17
тел. (057) 712-33-96, а також кабінет дерматовенеролога
у найближчій до вас районній поліклініці/лікарні
5. Національна ліга психотерапії, психосоматики і медичної
психології України (медико-психологічна допомога):
тел. (057) 349-44-23

