МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!

МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!

До Ваших послуг служби безкоштовних
«ГАРЯЧИХ ЛІНІЙ» і телефони довіри!

Якщо Ви зіткнулись із насильством
(фізичним, сексуальним, психологічним чи
економічним) - зверніться за допомогою!

Запорізька обл.

1. Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації:
0-800-500-335 або 386 з мобільного (цілодобово)
2. Служба екстреної психологічної допомоги «Телефон Довіри»:
тел. 15-84, (067) 515-15-84, (095) 845-15-84, (063) 404-92-84
(з 09:00 до 21:00, без вихідних та святкових днів)
3. «Гаряча лінія» центрів з надання безоплатної вторинної правової
допомоги: тел. 0-800-213-103
4. Телефонна «гаряча лінія» Міністерства охорони здоров’я України:
тел. 0-800-801-333
5. Телефонний номер системи безоплатної правової допомоги
для людей, які зазнали кримінального або адміністративного
переслідування: тел. 0-800-213-103
6. Національна дитяча «гаряча лінія»:
тел. 0-800-500-225 або 772 (пн – сб. з 10:00 до 20:00)

Пам’ятайте, що під загрозою знаходиться Ваше здоров’я
та життя. Але є організації та спеціалісти, які готові
Вам допомогти!

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

Запорізька обл.

Захист і правова допомога
1. Екстрений номер виклику міліції - 102
2. Головне управління Міністерства внутрішніх справ України
в Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Матросова 29,
тел. (061) 239-21-02

Адміністративно-правова допомога
1. Головне управління Державної служби з надзвичайних ситуацій
України у Запорізькій області: м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65;
Оперативна диспетчерська служба (цілодобово):
тел. 101 та (061) 787-94-68
2. Департамент соціального захисту населення Запорізької
облдержадміністрації: м. Запоріжжя, вул. Олександрівська, 48,
тел. (061) 764-42-65; http://dszn-zoda.gov.ua
3. Служба у справах дітей Запорізької обласної державної
адміністрації: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 164,
тел. (061) 239-02-51 та (061) 239-01-56
4. Рeгіональний центр з надання безоплатної вторинної правової
допомоги у Запорізькій області: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 77,
8-й поверх, тел. (089) 120-00-67, http://zaporizhya.legalaid.gov.ua/ua;
Єдиний телефонний номер системи безоплатної правової допомоги:
тел. 0-800-213-103
5. Громадська правозахисна організація «Егіда - Запоріжжя»:
м. Запоріжжя, вул. 8 березня (Моторобудівників), 78, офіс 16,
тел. (095) 425-30-88 та (097) 435-17-64
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Психосоціальна допомога
1. Мобільні бригади психосоціальної допомоги Фонду
народонаселення ООН та Української фундації громадського
здоров’я: м. Запоріжжя - (063) 335-81-62, (099) 366-64-61;
м. Бердянськ та Бердянський район - (063) 337-08-30, (099) 366-64-52;
м. Мелітополь та Мелітопольський район - (063) 335-83-94, (099) 366-64-76
2. КЗ «Запорізький обласний центр соціально-психологічної
допомоги» ЗОР: м. Запоріжжя, вул. Північнокільцева, 22а,
тел. (061) 213-88-20, (061) 213-88-21
3. Психологічна служба Регіонального штабу з питань тимчасово
переміщених осіб при ГУ ДСНС України у Запорізькій області:
м. Запоріжжя, вул. Фортечна, 65, тел. (061) 787-94-31
4. Запорізький обласний центр соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді (ЦСССДМ): м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 24
тел. (061)224-70-09, www.ssm.zp.ukrtel.net
5. Запорізький міський ЦСССДМ: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 34а,
тел. (061) 233-90-86
Служба екстреної психологічної допомоги «Телефон Довіри»:
тел. 15-84, (067) 515-15-84, (095) 845-15-84, (063) 404-92-84;
(з 09:00 до 21:00, без вихідних та святкових днів)
6. Запорізька обласна ГО «Взаємодія» (юридична, психологічна
допомога постраждалим від насильства та торгівлі людьми):
тел. (061) 270-92-91, (067) 393-80-65, www.vzayemodiya.net
7. Благодійний фонд «Сподівання»: м. Запоріжжя, вул. С. Тюленіна, 23
тел. (061) 270-10-98
Стаціонарний консультативний пункт:
м. Запоріжжя, вул. Сталеварів, 28, тел. (061) 220-73-98
8. Благодійний фонд «Все можливо»:
м. Мелітополь, просп. 50-річчя Перемоги, 28, офіс 200 та 205,
тел. (067) 612-72-52, http://vsevozmogno.org
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Медична допомога
1. Швидка медична допомога - 103
2. Департамент охорони здоров`я Запорізької обласної державної
адміністрації: м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 164,
тел. (061) 224-63-83 та (061) 239-05-03
3. КУ «Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької
обласної ради: м. Запоріжжя, вул. Дивногорська, 5,
тел. (061) 224-05-80
4. Запорізьке обласне бюро судово-медичної експертизи:
м. Запоріжжя, вул. Чарівна, 30, тел. (061) 265-16-27
5. Запорізька обласна організація Товариства Червоного Хреста
України: м. Запоріжжя, вул. Горького, 4а,
тел. (061) 764-28-92
6. Центр медичної допомоги підліткам та молоді «Клініка, дружня
до молоді» (послуги гінеколога, психолога, дерматовенеролога
для осіб 14-24 років): м. Запоріжжя, пр-т. Соборний, 72, працює з
8:00 до 18:00, крім вихідних, тел. (061) 764-23-07 та (066) 354-93-78,
https://vk.com/caremed
7. Запорізький обласний центр з профілактики та боротьби зі
СНІДом: м. Запоріжжя, вул. Добролюбова, 23,
тел. (061) 233-11-76 та (061) 233-35-92
8. Запорізький обласний шкірно-венерологічний клінічний
диспансер: м. Запоріжжя, вул. Академіка Амосова, 67,
тел. (061) 764-32-49
9. Запорізьке обласне відділення ВБО «Всеукраїнська мережа
людей, які живуть з ВІЛ»: м. Запоріжжя, вул. Рекордна, 26, офіс 307,
тел. (061) 232-25-91, (061) 212-78-76, (067) 612-03-53

