
Куди вы можете звернутися?
www.igualtatsantboi.cat

Що робити у випадку жi
ночого насильства? 

Зверніться за допомогою!

ДОДАТКОВА ІНФОРМАЦІЯ
SIE SANT BOI
Carrer Francesc Macià, 99-101
Tel. 931 357 172

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

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.)

Що робити у випадку жiночого насильства? 
Зверніться за допомогою!



ВИДИЖIНОЧОГО НАСИЛЬСТВА

Насильство до жінок може бути здійсненим пунктуально або 
багаторазово такими спосiбами: 

а) Фізичне насильство: 

воно включає будь-який акт вживання сили проти жіночого тіла з 
результатом або ризиком отримання фізичної травми або пошко-
дження.

б) Психологічне насильство: 

воно включає будь-яку навмисну поведінку або бездіяльність, що 
викликає девальвацію або страждання жінки через загрози, прини-
ження, роздратування, вимоги послух або підпорядкування, вербаль-
ного обмеження, образи, ізоляція або будь-яке інше обмеження її 
сфери свободи. Насильство до жінок теж може проявлятись через 
загрозу або проявляючи фізичне або психологічне насильство проти 
жіночого афективного оточення, особисто дiтей та інших родичів, які 
проживають або мають пряме відношення коли це засмучує жiнку. 
Також входить насильство навколишнього середовища, яке проявля-
ється насильством над майном жiнки, яке має економічну або сенти-
ментальну цінність або над тваринами до яких е эмоциональный 
зв'язок, з метою iï засмутити або створювати страхітливе середовище.

в) Сексуальне насильство: 

воно включає будь-який акт, який порушує проти волі та гідності жi
нки создаючи правила або отримувати выгоду от контекста, який 
безпосередньо або опосередковано нав’язують сексуальну практи-
ку без згоди та волi жінки, незалежно вiд зв'язку мiж жiнки та агрессо-
ра або агрессорiв. В цi практики входять: доступ до тiла, калічення 

жіночих геніталій або ризик вiд такого страждати, примусовий 
шлюб, торгiвля жiнками в якостi сексуальноï эксплуатацiï, сексу-
альне домагання та будь яка інша сексуальнa причинa, сексуальна 
загроза, ексгібіціонізм, спостереження та нав'язування любоï 
сексуальноï практики, в тому числі другi поведiнки.

г) Пологостимулювальне насильство та порушення 
сексуальних та репродуктивних прав:

 полягає у запобіганні або заваджати доступу до правдивоï iнформац
iï, яка требуеться для прийняття власних та проiформiрованих рi
шень. Це може вливати на рiзнi сфери фiзического та ментального 
здоров’я, де теж входять сексуальне та репродуктивне здоров’я, та 
може запобігти або заважати жінкам прийняти рішення щодо ïх 
сексуальних практик та уподобань, та теж, щодо ïх репродукцiï та 
умови за якими вони це роблять, у вiдповiдностi з припущеннями 
включеними до чинного галузевого законодавства.
Входить теж примусова стерилізація, вимушена вагітність, 
перешкода для аборту з припущеннями включеними до чинного 
галузевого законодавства та ускладнення доступу до методiв 
контрацепцiï, методiв профiлактики венеричних iнфекцiй та СНI
Да, теж методiв допомiжного вiдтворення та гiнекологiчнi 
пологостимулювальнi практики, які не поважають рiшення, тіло, 
здоров’я та емоційні процеси жінок.

ґ) Економічне насильство: 

полягає навмисному та необґрунтованому позбавленні ресурсів 
для фізичного або психологічного благополуччя жінки і, якщо це 
доречно, ïï дітей, неодноразові та непривданнi несплати за 
обумовленi аліменти в случаï розлучення, а також обмеження у 
розпорядженні власними ресурсами або поділеними у звичній 
сфері або в парі та незаконне привласнення властивостей жiнки.

д) Цифрове насильство: 

полягає актів насильства щодо жінок та мізогінію в онлайн форматі, 
які були вчинені або усиленi частично або повністю, завдяки 
використанню інформаційних та комунікаційних технологій, 
платформ соцiальних мережах, сайтів та форумів, електронною 
поштою, системи обміну миттєвими повідомленнями та другими 
схожими ресурсами, які впливають на гідність та права жінок. Такі 
акти проявляють психологічні збитки та, навiть, фiзичнi, зміцнюють 
стереотипи, шкодять гідності та репутації, порушують конфіденцій-
ність та свободу прийняття рішень жiнки, вони завдають економіч-
них втрат та перешкоджають в громадськості полiтичноï участі та 
свое право на свободу самовираження.

е) Насильство другого порядку: 

складається з фізичного або психологічного насильства, репресіï, 
приниження та переслідування проявлених проти  людей, якi 
підтримують жертв гендерного насильства. Теж входять акти, які 
запобігають профілактиці, виявлення та одужання жінок, які стали 
жертвами гендерного насильства.

є) Вікарне насильство: 

полягає любий вид насильства над дітьми с з метою заподіяння 
психологічної шкоди матері.

НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ (Допомога 24 години)

112 / 900 900 120
Безкоштовний телефон проти жіночого насильства


