МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!
Адміністративні послуги й правова допомога
Сєвєродонецький місцевий центр з надання безоплатної правової допомоги: 		
м. Сєвєродонецьк, вул. Гоголя, 24, тел. 0-800-213-103
Служба у справах дітей Сєвєродонецької міської ради: 				
м. Сєвєродонецьк, бул. Дружби Народів, 32а, тел. (06452) 4-40-16
Відділ освіти Сєвєродонецької міської ради: 						
м. Сєвєродонецьк, вул. Вілєсова, 10, тел. (06452) 5-48-73
Управління праці та соціального захисту населення Сєвєродонецької міської ради:
м. Сєвєродонецьк, вул. Новікова, 15б, тел. (06452) 70-26-19
Благодійний фонд «Восток СОС»: м. Сєвєродонецьк, проспект Гагаріна, 78б, 		
тел. (095) 374-82-05, (068) 827-28-95 (пн - пт з 9.00 до 17.00) (безкоштовно)

МИ ВАМ ДОПОМОЖЕМО!
Міністерство
соціальної політики
України

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

«Гарячі лінії» | телефони довіри
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)

Благодійний фонд «Право на захист»: м. Сєвєродонецьк, МЖК «Мрія», 2, офіс 12, 		
тел. (098) 597-44-72, (099) 507-50-90, (063) 496-80-88 (безкоштовно)

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)

Центр правової допомоги Норвезької ради із справ біженців/NRC: м. Сєвєродонецьк,
вул. Федоренка, 10 тел. 0 800 302 007 (пн - пт з 9.00 до 17.00) (безкоштовно)

Інформаційна лінія центрів з надання безоплатної правової допомоги 0-800-213-103

Благодійний фонд Карітас Сєвєродонецьк: тел. (095) 59-62-744, (067) 701-68-44

Регіональна «гаряча лінія» з питань попередження домашнього й ґендерно зумовленого
насильства та дискримінації за ознакою статі (066) 915-72-00 (пн-пт з 8.00 до 17.00)
«Гаряча лінія» NRC/Норвезької ради у справах біженців для отримання юридичних
консультацій та/або юридичної допомоги 0-800-302-007 (пн-пт з 9.00 до 17.00)

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» благодійного фонду «Право на захист» для отримання юридичних консультацій
та/або юридичної допомоги 								
(098) 597-44-72; (099) 507-50-90; (063) 496-80-88 (пн-сб з 9.00 до 18.00)
«Гаряча лінія» «Восток СОС» для отримання консультацій соціального працівника, а також
інформації щодо закладів, до яких Ви можете звернутися за іншими видами допомоги
(095) 397-98-48, (066) 705-12-57, (096) 371-18-47, (093) 923-14-86 (пн-пт з 8.00 до 17.00)
Гуманітарна місія «Проліска» (093) 202-22-32 або (096) 404-10-34 (пн-пт з 9.00 до 18.00)
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Соціально-психологічна допомога

Медична допомога

Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги Фонду ООН у галузі народонаселення в
Україні та Дитячго фонду ООН (ЮНІСЕФ) в м. Сєвєродонецьку:				
тел. (063) 335-85-51, (099) 366-62-80
Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді:		
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 41, тел. (06452) 4-30-97
Центр соціально-психологічної підтримки громади: 					
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 41, тел. (050) 475-83-15
Благодійний фонд «СОС Дитяче містечко»: 						
м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 5б, тел. (063) 980-45-67, (066) 766-95-97, (050) 598-92-78
Українська асоціація фахівців з подолання наслідків психотравмуючих подій (Центр
травматерапії): 									
м. Сєвєродонецьк, вул. Федоренка, 20а, тел. (050) 807-20-75
Мобільні бригади Громадської організації «Українська асоціація фахівців з подолання
наслідків психотравмуючих подій» (Кризова психологічна служба):			
тел. (050) 839-52-43, (073) 476-34-32

Якщо Ви постраждали від сексуального насильства, якомога швидше зверніться до лікаря, щоб
попередити тяжкі наслідки для Вашого здоров’я
Швидка медична допомога: тел. 103
Кабінет з надання медико-психологічної допомоги постраждалим від домашнього та
ґендерно зумовленого насильства: м. Рубіжне, вул. Студентська, 19 (Рубіжанська центральна
міська лікарня, жіноча консультація), 							
тел. (06453) 6-32-50; (099) 752-67-68 (анонімно, безкоштовно)
Жіноча консультація №1: м. Сєвєродонецьк, вул. Космонавтів, 9, тел. (06452) 3-13-00
Жіноча консультація №2: м. Сєвєродонецьк, вул. Смєтаніна, 5, тел. (06452) 4-30-38
Луганське обласне відділення Всеукраїнської благодійної організації «Всеукраїнська
мережа людей, що живуть з ВІЛ/СНІД»: тел. (095) 930-75-17, (066) 418-04-86, (097) 317-02-14
Луганський обласний центр профілактики та боротьби зі СНІДом: м. Сєвєродонецьк, 		
вул. Гагаріна, 78б, тел. (06452) 4-85-55, (050) 760-80-73 (пн-пт з 8:00 до 15:00)
Кабінет «Довіра»: м. Сєвєродонецьк, вул. Смєтаніна, 5, каб. 57, 				
тел. (050) 412-57-02, (06452) 4-87-57 (пн–пт, крім середи з 8.00 до 15.00)

Безпека та безпечний простір
Екстрений номер виклику поліції: тел. 102
Чергова частина Головного управління Національної поліції в Луганській області: 		
м. Сєвєродонецьк, вул. Партизанська, 16, тел. (06452) 4-20-42
Відділ зв’язків з громадскістю управління патрульної поліції в Луганській області
Департаменту патрульної поліції: тел. (063) 862-97-10
Об’єднаний оперативний центр цивільно-військового співробітництва в Луганській області:
м. Сєвєродонецьк, просп. Центральний, 12
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