ВИДИЖIНОЧОГО НАСИЛЬСТВА
По закону Llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a
eradicar la violència masclista (Закон 5/2008 24 квітня по праву
жiнок покінчити з насильством щодо жінок) його можна
здійснювати одним з наступних способів:
Фізичне насильство: воно включає будь-який акт вживання
сили або без неї проти жіночого тіла з результатом або
ризиком отримання фізичної травми або пошкодження.

Що робити у випадку ж
iночого насильства?
Зверніться за допомогою!

Психологічне насильство: воно включає будь-яку навмисну
поведінку або бездіяльність, що викликає девальвацію або
страждання
жінки,
через
загрози,
приниження,
роздратування, вимоги послух або підпорядкування,
вербального обмеження, образи, ізоляція або будь-яке інше
обмеження її сфери свободи.
Сексуальне насильство та сексуальне домагання: воно
включає будь-який акт сексуального характеру без згоди
жінки, включаючи ексгібіціонізм, спостереження та
нав'язування, через насильство, залякування, домінування
або емоційні маніпуляції, статевий контакт, незалежно від
відносин, які має агрессор до дружини aбо до неповнолітньо
ïлюдини, якi можуть бути подружні, відносини в парі,
афективні чи споріднені.
Економічне насильство: cполягає у навмисному та
необґрунтованому позбавленні ресурсів для фізичного або
психологічного благополуччя жінки і, якщо це доречно, ïï
дітей, а також обмеження у розпорядженні власними
ресурсами або поділеними у звичній сфері або в парi.
Якщо ви помічаєте посягання в соціальних мережах, це
може бути насильство.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ (Допомога 24 години)

112 / 900 900 120

Безкоштовний телефон проти жіночого насильства

Куди вы можете звернутися?
www.igualtatsantboi.cat

Що робити у випадку жiночого насильства?
Зверніться за допомогою!
ЯКЩО ВАМ ПОТРIБНА IНФОРМАЦIЯ,
ЮРИДИЧНА КОНСУЛЬТАЦIЯ АБО
ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
Жiночий ресурсно-документаційний центр (CRDD)

Can Jordana · C. Ebre, 27
Tel. 936 351 237
www.igualtatsantboi.cat / www.aixonoesamor.cat

У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА АБО СЕКСУАЛЬНОÏ АГРЕСІÏ
• Попросiть медичну довіру. У випадку сексуальноï агресіï, пiдiть
до оздоровчого центру без миття та без переодягання.
• З медичною довірою пiдiть в місцеву поліцію або в Mossos
d’Esquadra (поліцейські сили автономного співтовариства
Каталоніï). Якщо є свідки, краще прийти з ними.
• Перед тим, як пiдписувати заяву, треба iÏ прочитати та
перевірити, що вона підходе тому, що ви заявили. Попросіть
копію заяви.

У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА ДОМА

• Позвонiть на телефони екстреної допомоги. Ви та вашi дiти
можете покинути місце проживання та пробувати в іншому місці
протягом 30 днiв якщо ви подасте заяву про розірвання шлюбу в
суді. Перед відходу з будинку заберiть свої особисті речі та деякі
документи (ощаднi книжки, кредитнi картки, картка здоров'я,
медичнi довіри, паспорта, DNI або NIE і т. д.)

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
ЯКЩО ВАМ ПОТРIБНА ОРІЄНТАЦІЯ ТА МІСЦЕВА ПІДТРИМКА
Прийом першоï допомоги для людей із зарубіжних країн
Cal Ninyo · C. Major, 43 · Tel. 936 351 220

МЕДИЧНА ДОПОМОГА
Parc Sanitari Sant Joan de Déu · C. del Dr. Antoni Pujades, 42
Tel. 936 406 350

ЦЕНТРИ ПЕРВИННОЇ ДОПОМОГИ САН-БОЯ
CAP Montclar · C. Pi i Margall, 115
Tel. 936 529 116
CAP Molí Nou · Rda. Sant Ramon, 5
Tel. 936 543 300
CAP Camps Blancs · Pl. d'Euskadi, s/n
Tel. 936 529 130
CAP Vinyets · Rda. Sant Ramon, 187
Tel. 936 525 013

MOSSOS D’ESQUADRA (SANT BOI)
C. Joan Baptista Milà i Rebull, 2 · Tel. 935 675 845

КОМІСАР МІСЦЕВОЇ ПОЛІЦІЇ
Надзвичайнi ситуаціï: 092
Riera Fonollar, 2 · Tel. 936 400 123

СУД
Jutjat de Guàrdia · C. Carles Martí i Vilà, 2-4
Tel. 935 517 224
Запит безкоштовного правосуддя: http://www.icab.cat

