
ЖОВТНЕВИЙ
ДАЙДЖЕСТ
ПОЄКТУ "МІСТА
І ГРОМАДИ, ВІЛЬНІ
ВІД ДОМАШНЬОГО
НАСИЛЬСТВА"

 



              ТРЕНІНГИ У КИЄВІ,     
               РОКИТНОМУ, ХОРОШЕВІ
ДЛЯ НАДАВАЧІВ СОЦІАЛЬНИХ
ПОСЛУГ І ПОЛІЦЕЙСЬКИХ

ОНЛАЙН-НАВЧАННЯ ДЛЯ  
                   МЕДИКІВ

 

Як працівникам соціальної сфери надавати першу
психологічну допомогу, яка психологія кривдника та
які слова підтримки можуть навпаки травмувати
постраждалу/-лого? 

Як кожна із поліцейських структур на місцях може
ефективніше притягувати кривдників до
відповідальності і запобігати насильству? 

Як медичним працівникам надавати допомогу й
фіксувати заподіяну шкоду, щоб не травмувати
постраждалу/-лого і допомогти притягнути
кривдника до відповідальності? 

"Це був неймовірний обмін
досвідом, я не боялася помилятися

і через спілкування побачила, які
прогалини мені варто підтягнути". 

У Ч А С Н И Ц Я  Т Р Е Н І Н Г У  Д Л Я  П О Л І Ц Е Й С Ь К И Х  

ГОЛОВНІ НОВИНИ МІСЯЦЯ
"НЕБЕЗМЕЖНІСТЬ"
ПОВЕРНУЛАСЯ ІЗ
“ПОДОРОЖІ КРАЇНОЮ”
Після дворічної мандрівки по 17 містам та громадам України, виставка

“Небезмежність” повернулася у Київ. За два роки фотопроєкт

переглянули 25 тисяч людей. 

 

“Небемежність” — це серія із 14 світлин, які розповідають про проблему

сексуальних домагань у публічних місцях: в транспорті, на вулиці, у

закладах. На фотографіях зображені жінки, які пережили такий досвід.

Кожен із них залишив слід у пам'яті героїнь, завдавши непоправної

психологічної шкоди. Тріщини на склі, через яке зроблені фотографії,

символізують порушення особистих меж.

 

Нині виставка експонується у столичному Центрі допомоги врятованим. 



За останні пів року мобільні бригади
надали допомогу 16 000 клієнтів. У третині

випадків фахівці виявляли факти
домашнього насильства та/або насильства

за ознакою статі. 

 

 

МОБІЛЬНІ БРИГАДИ ДОПОМОГЛИ 16 000 КЛІЄНТІВ

Від квітня цього року UNFPA

запустив в Україні 101 бригаду для

постраждалих від домашнього

насильства та/або насильства за

ознакою статі в 21 області України. З

них 22 мобільні громади працюють

на базі проєкту “Міста і громади

вільні від насильства”. 

Кожна мобільна бригада

складається з соціального

працівника та психолога, які

надають екстрену та планову

соціальну та психологічну допомогу

постраждалим від гендерно

зумовленого насильства і тим, хто

перебуває у групі ризику. Фахівці

команди надають підтримку там, де

і коли зручно бенефіціарам.

Мобільні групи також проводять

просвітницьку роботу, щоб навчити

людей розуміти та розпізнавати

гендерно зумовлене насильство та

реагувати на нього.



НОВИНИ       МІСТ І ГРОМАД

Проєкт «Міста і громади,
вільні від домашнього
насильства» – це проєкт
UNFPA спрямований на
посилення спроможності
та ролі міст і громад у
наданні допомоги
постраждалим від
домашнього насильства
та запобігання таким
випадкам.

Більше про нас читайте
на нашому сайті:

https://ukraine.unfpa.org
/uk/CFDV_about

 515151
531531531

З А Х І Д

У Ч А С Н И К

КРЕМЕНЧУККРЕМЕНЧУККРЕМЕНЧУК

КРОПИВНИЦЬКИЙКРОПИВНИЦЬКИЙКРОПИВНИЦЬКИЙ

Налагодили більш швидке реагування на випадки
 гендерно зумовленого насильства.

Завершили роботи з облаштування
Кризової кімнати і отримали
погодження щодо фінансування
Денного центру. 

ПОЛТАВАПОЛТАВАПОЛТАВА СЄВЄРОДОНЕЦБКСЄВЄРОДОНЕЦБКСЄВЄРОДОНЕЦБК

ХАРКІВХАРКІВХАРКІВ ХОТИНХОТИНХОТИН

Притулок для жінок, які
постраждали від 

насильства, отримав додаткове фінансування
у 200 тисяч гривень. Ці кошти підуть на оплату
проживання постраждалих. 

Фахівці проводять моніторинг
того, наскільки ефективно 

спеціалізовані служби підтримки працюють в
умовах постійних обстрілів. 

Представники соціальних служб, які
були змушені евакуюватися у Дніпро, 

активно готуються до відкриття Денного центру, який дистанційно
надаватиме послуги постраждалим від гендерно зумовленого насильства. 

На повну потужність запрацювала Кризова кімната для
постраждалих від насильства. 

https://ukraine.unfpa.org/uk/CFDV_about

