
ПРО НАС

Фінансується програмою Європейського Союзу з Прав, 
Рівності та Громадянства (2014 – 2020)

https://eea.iom.int/PROTECT-project

Проект PROTECT покликаний підвищити якість роботи національних 
служб підтримки жертв сексуального й гендерного насильства. Також 
проект PROTECT прагне зробити ці служби доступними для біженців, 
шукачів притулку та мігрантів як для дітей, так і дорослих, включаючи 
людей, які ідентифікують себе як ЛГБТІ.

ПАМ’ЯТАЙТЕ

СГН - це НЕ ваша провина! 
У всьому світі безліч жінок, чоловіків, дівчат і хлопців протягом життя 
переживають фізичне або сексуальне насильство або інші форми СГН. 
Будь-хто може стати жертвою сексуального і гендерного насильства.

Ви НЕ самотні! Вам доступна допомога!
Люди, які можуть вам допомогти, — це лікарі, поліцейські, соціальні 
працівники.  Якщо ви пережили або переживаєте СГН, повідомте про 
це людині, якій ви довіряєте, або зв’яжіться з організаціями, що вказані 
вище. 

ДОПОМОЖІТЬ іншим залишитися в безпеці!
Якщо до вас звертається людина, яка пережила або переживає 
СГН, вислухайте її та нагадайте, що СГН — не її провина, і що 
вона не самотня. Скажіть, що їй доступна допомога, і запропонуйте 
звернутися по неї. За згодою людини ви можете разом зв’язатися з 
організаціями, що вказані вище. 

Поділіться цією брошурою
та відео, щоб цю інформацію
дізналося більше людей!    

https://youtu.be/yyNKqzW-f5I 

СЕКСУАЛЬНЕ 
Й ГЕНДЕРНЕ 

НАСИЛЬСТВО

Інформація про 



ЦЯ БРОШУРА призначена для тих, хто мігрував до Польщі з іншої країни. 
Можливо, ви приїхали сюди в пошуках захисту, роботи, щоб навчатися або 
об’єднатися з членами сім’ї. 

У Польщі ВСІ діти мають однакові права незалежно від віку, гендерної 
ідентичності, сексуальної орієнтації, мови, релігії або походження. 

У вас є ПРАВО насолоджуватися життям, вільним від будь-яких форм насильства. 
Якщо хтось - будь-хто - завдає шкоду чи загрожує завдати шкоду вам чи вашим 
знайомим, пам’ятайте, що у вас є право отримати допомогу та захист. 

Ви не самотні. Вам доступна ДОПОМОГА.

СЕКСУАЛЬНЕ Й ГЕНДЕРНЕ 
НАСИЛЬСТВО

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО, 
щонайменше, включає зґвалтування / спробу 
зґвалтування, сексуальне насильство, сексуальну 
експлуатацію і сексуальні домагання.  Воно може 
приймати різні форми, наприклад небажаний дотик до тіла, 
контакт зі статевими органами, небажані сексуальні коментарі, 
примус до сексу з кимось, примус спостерігати за статевим актом, 
примус оголитися. Сексуальне насильство - це не завжди секс. Це 
насильство, експлуатація та зловживання владою та/або контролем.

ПОБУТОВЕ НАСИЛЬСТВО - це термін, який 
використовується для опису насильства, яке трапляється вдома 
або в сім’ї між статевими партнерами, а також між іншими членами 
сім’ї. Таке насильство може приймати різні форми та може включати 
фізичне побиття й напади, погрози та залякування, знущання, образи 
й домагання, ізоляцію, контроль над грошима та фінансами, а також 
сексуальне насильство. Зазвичай побутове насильство являє собою 
тривалу поведінку «примусу» з метою приниження й контролю. 

ІНШІ ПРИКЛАДИ СГН: погрози, образи, побиття; емоційне 
насильство; примусове одруження, народження дитини або аборт; 
домагання (через погляди, слова, дії); шкідливі традиційні практики 
(наприклад, каліцтво/відрізання жіночих статевих органів / обрізання, 

Що таке сексуальне й гендерне насильство?

Сексуальне і гендерне насильство (СГН) - це будь-яка 
дія, що здійснюється без згоди людини, на основі 
гендерних норм і нерівноправних відносин. Сюди 
відносяться дії, які можуть заподіяти фізичну, сексуальну, 
емоційну, психологічну або економічну шкоду або 
страждання.  Правопорушники часто використовують 
силу, примус, обман або маніпулювання.  СГН частіше за 
все не розпізнають або не повідомляють про нього.

Які існують типи СГН? 

Існує багато форм СГН. Сексуальне та 
побутове насильство (які іноді перетинаються) 
- одні з найчастіше згадуваних типів СГН.

Стать людини - це біологічна характеристика, яка визначається при народженні, 
а гендер відноситься до переконань суспільства щодо того, як люди повинні 
поводити себе (як вони мають одягатися і представляти себе, якими мають бути 
їхні ролі й обов’язки і т. д.) відповідно до їхньої біологічної статі.  

Гендерна ідентичність людини відноситься до глибинних відчуттів внутрішнього 
та індивідуального гендерного досвіду кожної людини. Вона може відповідати 
або не відповідати статі, визначеній при народженні, включаючи особисте 
сприйняття тіла (що, при добровільному виборі, може включати в себе зміну 
зовнішнього вигляду або функції тіла за допомогою медичних, хірургічних або 
інших засобів) та інші прояви гендеру, включаючи одяг, мову й манери.

Що таке сексуальна згода?

Сексуальна згода - це згода на участь у статевому акті. Статевий акт без згоди 
вважається сексуальним насильством. Інформована сексуальна згода завжди 
дається добровільно. Згода не може бути дана особою в стані алкогольного 
сп’яніння, під впливом наркотиків або кимось іншим від вашого імені. Існують 
випадки, коли отримання згоди є неможливим через фізичні чи інтелектуальні 
вади. Пам’ятайте! Ви завжди можете передумати, навіть якщо раніше 
погодилися на статевий акт. 

ранні/дитячі шлюби); так звані злочини честі; злочини на підставі ненависті до осіб, 
які ідентифікують себе як лесбійки, геї, бісексуали, трансгендери та/або інтерсексуали 
(ЛГБТІ); транспортування в іншу країну в обмін на гроші, статеві акти або працю.

Чим відрізняється стать, гендер і гендерна 
ідентичність? 



Які є наслідки СГН?

СГН може мати як фізичні, так і емоційні наслідки. Серед наслідків на фізичному 
рівні СГН може викликати тілесні ушкодження, біль, інфекції, а жінки і дівчатка 
можуть небажано завагітніти. Емоційні наслідки СГН можуть включати травму, 
страшні сни, безсоння, головні болі та багато інших почуттів, наприклад гнів, 
сором, смуток, вину, страх. Усі почуття мають значення, і в Польщі надаються 
професійні та конфіденційні послуги для підтримки жертв. Ви НЕ самотні.

Де може трапитися СГН?

СГН може трапитися БУДЬ-ДЕ: у вашій рідній країні, під час подорожі в іншу 
країну або в країні, де ви зараз живете. Це може статися в приватних будинках і 
в громадських місцях, наприклад у школі, на роботі або в приймальних пунктах 
для біженців.

СГН - це моя провина?

Жертва НІКОЛИ не винна в СГН. Гендерні норми та нерівноправні відносини є 
ключовими причинами СГН. У СГН завжди винен правопорушник.

Що якщо я не чинив (-ла) опору?

Дуже часто трапляється, що жертва не чинить опір під час нападу, тому що 
вона може панікувати й відчувати себе в безвихідній ситуації або в пастці, і вона 
не знає, що робити, щоб вийти з ситуації. Це не означає, що ви погодилися на 
насильство. 

З ким може трапитися СГН?

СГН може трапитися з БУДЬ-КИМ, і жертва ніколи не винна. Жінки й чоловіки, 
дівчата й хлопці, дорослі й діти, а також люди, що ідентифікують себе як ЛГБТІ, 
можуть стати жертвами СГН. Для СГН ніколи немає виправдання. 

ПАМ’ЯТАЙТЕ!

БУДЬ-ХТО може стати жертвою СГН.

Жертва НІКОЛИ не винна в СГН.

СГН є завжди НЕПРИПУСТИМИМ.

Ви можете просити про ДОПОМОГУ.

Хто належить до спільноти ЛГБТІ?

ЛГБТІ - це загальний термін, який підкреслює різноманітність біологічної статі, 
сексуальної орієнтації й гендерної ідентичності та стосується серед іншого 
лесбійок, геїв, бісексуалів, трансгендерів та інтерсексуалів.

Хто може вчинити СГН?

СГН може вчинити БУДЬ-ХТО. Правопорушником може бути абсолютно 
незнайома людина або хтось із ваших знайомих, наприклад член сім’ї, друг або 
романтичний партнер.



ДОСТУПНІ ПОСЛУГИ
Що я можу зробити, якщо я або хтось із моїх 
знайомих пережив або став свідком СГН?
 
Якщо ви пережили СГН, стали свідком або маєте підозри щодо СГН, ви можете 
повідомити про це члена сім’ї, родича або дорослого, якому довіряєте. 

Учителі, соціальні працівники, поліція та лікарі — це люди, які також можуть 
допомогти вам конфіденційно. 

Якщо ви вже зв’язувалися з організацією, яка підтримує мігрантів і біженців, не 
соромтеся звертатися до них за допомогою.

Сексуальне та гендерне насильство є злочином. Якщо ви пережили або стали 
свідком будь-яких форм СГН, вам слід звернутися в поліцію.

ЕКСТРЕНИЙ ВИКЛИК: 112 або 997 

КАМПАНІЯ ПРОТИ 
ГОМОФОБІЇ (KAMPANIA 
PRZECIW HOMOFOBII) - 
польська організація із захисту прав 
ЛГБТ. Вона надає психологічну та 
юридичну допомогу представникам 
ЛГБТ.  
Solec 30A (wejście od Al. 3 Maja)
00-403 Warszawa / (22) 423 64 38 /  
(22) 620 83 37 (факс)info@kph.org.pl
  
LA STRADA POLAND
надає допомогу жертвам торгівлі 
людьми 
P.O. Box 5, 00 – 956 Warszawa 10
(22) 628 99 99* (телефон довіри 
працює з понеділка по четвер з 
9:00 до 19:00, у п’ятницю з 9:00 до 
14:00, у середу з 14:00 до 19:00 для 
російськомовних осіб) 
(22) 621 56 18 (телефон довіри для 
людей, які розмовляють в’єтнамською 
мовою)  /  (22) 622 19 85 (факс)
strada@strada.org.pl

ПРЕДСТАВНИЦТВО УВКБ 
ООН В ПОЛЬЩІ  
Przemysłowa 30, 00-450 Warszawa
(22) 628 6930 / polwa@unhcr.org

ЦЕНТР ПІДТРИМКИ 
ІММІГРАНТІВ (CENTRUM 
WSPARCIA IMIGRANTÓW I 
IMIGRANTEK)
Gdyn Kosynierow 11/1, 80-866 Gdańsk, 
centrum@cwii.org.pl

АСОЦІАЦІЯ ДЛЯ ІНТЕГРАЦІЇ 
МУЛЬТИКУЛЬТУРНОГО 
СУСПІЛЬСТВА NOMADA 
Paulińska 4/8, 50-247 Wrocław
(71) 307 03 35
nomada@nomada.info.pl
counselling@nomada.info.pl

ФОНД OCALENIE  
Krucza 6/14a, 00-537 Warszawa
(22) 828 04 50
(22) 828 50 54 (факс)
biuro@ocalenie.org.pl

Що якщо мені знадобиться юридична та 
психологічна допомога? 

Які ще послуги доступні?

Ви можете зв’язатися з наведеними нижче 
організаціями. 

ФОНД РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І 
МОЖЛИВОСТЕЙ ДІТЕЙ (FUNDACJA DAJEMY 
DZIECIOM SIŁĘ) 
працює над тим, щоб захищати дітей від жорстокого 

поводження і мінімізувати наслідки від пережитого насильства. 
Mazowiecka 12/25 00-048 Warszawa
(22) 616 02 68  /  (22) 616 03 14
www.fdds.pl/empowering-children-foundation

ПОЛЬСЬКА НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ЕКСТРЕНОЇ 
ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ ПОБУТОВОГО НАСИЛЬСТВА BLUE 
LINE 
надає екстрену, юридичну та психологічну підтримку. 
Гаряча лінія для жертв побутового насильства: 800-120-002
Al. Jerozolimskie 155, 02-326 Warszawa 
(22) 666-10-36   /  (22) 250-63-11 (факс)  /  biuro@niebieskalinia.info

ГЕЛЬСІНСЬКИЙ ФОНД ІЗ ПРАВ ЛЮДИНИ (HELSIŃSKA 
FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA)
надає допомогу шукачам притулку, біженцям, затриманим особам і жертвам 
насильства.
Zgoda 11, 00-018 Warszawa
(22) 556 44 40   /  (22) 556 44 50 (факс)
hfhr@hfhr.pl  /  www.hfhr.pl/en  /  www.facebook.com/hfhrpl

АСОЦІАЦІЯ ЮРИДИЧНОГО ВТРУЧАННЯ (STOWARZYSZENIE 
INTERWENCJI PRAWNEJ, SIP)  
Siedmiogrodzka 5/51, 01-204 Warszawa
(22) 621 51 65  /  interwencja@interwencjaprawna.pl

ЦЕНТР ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ ГАЛИНИ НЕЧ (CENTRUM 
POMOCY PRAWNEJ IM. HALINY NIEĆ)  
Krowoderska 11/7, 31-141 Krakow
(12) 633 72 23  /  (12) 423 32 77 (факс)
biuro@pomocprawna.org

Ви можете знайти інші відповідні служби в списку нижче.


