
  

Мережа пунктів Регіональної 
служби спостереження за 
гендерним насильством 

 

 Комплексно вирішує питання 
запобігання гендерному 
насильству та доглядає за 
жертвами шляхом 
координації між 
муніципалітетами Спільноти 
Мадрид та Міністерством у 
справах сім'ї, молоді та 
соціальної політики. 

 Створює основні 
муніципальні служби з 
попередження гендерного 
насильства та роботи з 
жертвами. 

 Забезпечує координацію дій, 
спрямованих на уніфікацію 
критеріїв боротьби з 
гендерним насильством, під 
наглядом Генерального 
директорату з питань 
рівності. 

 Надає на муніципальному 
рівні професійні послуги в 
сфері попередження 
гендерного насильства та 
роботи з жертвами. 

 

 Мережа пунктів Регіональної 
служби спостереження за 
гендерним насильством 

 

• Збирає інформацію про наявність 
потреб з метою створення 
муніципальних програм дій в сфері 
гендерного насильства. 

• Здійснює централізацію даних про 
діяльність. 

• Створює каталог профілактичних 
заходів на муніципальному рівні. 

 

 
 

МЕРЕЖА КОМПЛЕКСНОЇ ПІДТРИМКИ 
ЩОДО ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА 

 
Закон 5/2005 про комплексні дії 
проти гендерного насильства в 

Спільноті Мадрид: 

 
 

 

 

 

Гендерним насильством 
вважається таке, що 

здійснюється стосовно осіб, 
залежних від жінки, коли на 

них нападають з наміром 
заподіяти їй шкоду, а також 

синам і дочкам жертви. 
 

Наголос робиться на роботі з 
тими жертвами, особливість 
положення яких робить їх 
вразливішими, наприклад, 

жінкам-іммігрантам та 
жінкам-інвалідам 

 

 



 

 Насильство в побутовій сфері 
 Сексуальна агресія 
 Торгівля жінками з метою 

сексуальної експлуатації 
 Домагання на робочому місці 
 Каліцтво статевих органів 

 

ЦЕНТРИ БЕЗ ПРОЖИВАННЯ 

 Денний центр для жінок 
“Айаам Гірсі Алі”: 915 23 06 44 

 Денний центр для 
латиноамериканських жінок 
“Пачамама”: 915 72 05 12 

 

 

 

 

 

 

Прояви гендерного 
насильства: 

СЛУЖБИ БЕЗ ПРОЖИВАННЯ 

• Психосоціальний центр. Програма 
МІРА: Спеціалізована психосоціальна 
допомога жінкам і дітям, які зазнають 
гендерного насильства, з метою 
відновлення від психологічних наслідків, 
яких вони зазнали. Тільки для жінок, які 
перебувають в нашій мережі. 

 

• SOJ (Служба юридичної орієнтації): 91 
720 62 47  

 

• Телефон для інформації жертв 012 MUJER  

 

• Телефон інформації MUJER 016.  

• CIMASCAM (Центр для жінок, що 
постраждали від сексуального 
насильства): Надання психологічного 
лікування, орієнтації, підтримки та правової 
допомоги повнолітнім жінкам, які стали 
жертвами сексуального насильства, а також 
членам їх сімейного середовища. За 
направленням з CIASI та Муніципальних 
пунктів запобігання насильству. 

• Цілодобовий кризовий центр: 
піклування про жінок, які стали жертвами 
сексуального насильства цілодобово, 
кожного дня протягом року. 

 Денний центр: робота з 
жертвами торгівлі людьми з 
метою сексуальної експлуатації  

 Мобільний підрозділ: 
виявлення жінок - жертв торгівлі 
людьми з метою сексуальної 
експлуатації.  

 2 центри проживання: для 
жінок, які стали жертвами 
торгівлі людьми з метою 
сексуальної експлуатації та які 
бажають відмовитися від заняттям 
проституцією. 

 Цілодобова гаряча лінія: 

- Проект Есперанса: 658936338 

         - APRAMP: 609589479 

 

 

 

 

 

ВІДДІЛ В СПРАВАХ ТОРГІВЛІ 
ЛЮДЬМИ З МЕТОЮ 

СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

 


