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кризову кімнату
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Посібник створений в рамках проєкту “Кризова кімната”,що впроваджується за 
підтримки Канадсько-українського проєкту розвитку поліції (CUPDP) коштом Уря-
ду Канади

В Україні, як і багатьох країнах світу, за час впровадження з березня 2020 року карантинних 
обмежень для стримання поширення пандемії COVID-19 зросла кількість випадків домаш-
нього насильства. Як ключовий партнер України Канада не залишається осторонь і надає 
відповідну підтримку через низку проєктів. Відповідно було ухвалено рішення про надання 
спеціального пакету допомоги у межах Канадсько-українського проєкту розвитку поліції 
(CUPDP), який включає консультативну та фінансову підтримку впровадження чотирьох корот-
котермінових безпекових проєктів у різних регіонах України для сприяння протидії проявам 
домашнього насильства у місцевих громадах за принципами взаємодії громади і поліції на 
засадах партнерства.

Канадсько-український проєкт розвитку поліції (CUPDP) – трирічний проєкт технічної допо-
моги, який реалізовується в Україні компанією Agriteam Canada Consulting Ltd. за фінансової 
підтримки Уряду Канади в обсязі 6,5 млн. канадських доларів у межах програми Миротвор-
чих і стабілізаційних операцій (PSOP). Проєкт спрямований на надання консультативної під-
тримки, навчання та обладнання для розвитку системи підготовки поліцейських, підвищення 
професійних стандартів і посилення орієнтованості на роботу з громадами на шляху рефор-
мування Національної поліції України (НПУ). Основні напрями діяльності проєкту: підтримка 
розвитку академій патрульної поліції, розбудова спроможності щодо професійної підготовки 
поліцейських, впровадження комплексного підходу взаємодії поліції з громадою, підтрим-
ка програми поліцейських офіцерів громади, діяльності Української асоціації представниць 
правоохоронних органів (УАППО). CUPDP спирається на досягнення і результати Проєкту 
сприяння реформі патрульної поліції України (SRPPU) і Проєкту підтримки підготовки полі-
цейських (PTAP), що з 2015 року були впроваджені Agriteam Canada Consulting Ltd. коштом 
Уряду Канади.
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Коротко про проєкт 
«Кризова кімната»

 Кризова кімната тимчасового перебування для осіб, постраждалих від домашнього 
насильства, розпочала роботу з 10 серпня 2020 р. в Івано-Франківську з ініціативи Громадської 
організації “Д.О.М.48.24”, Головного управління національної поліції в Івано-Франківській об-
ласті, Управління патрульної поліції Івано-Франківської області.
 Про необхідність такої кімнати неодноразово повідомляли працівники поліції, 
і в 2020 році, через загострення питання через карантинні обмеження, Канадсько-український 
проєкт розвитку поліції (CUPDP) підтримав цю ідею, надавши фінансову підтримку для запуску 
та 4 місяців діяльності кімнати. В рамках проєкту постраждалі, крім проживання, також можуть 
отримати психологічну консультацію, забезпечуються базовими гігієнічними та продуктовими 
наборами на час перебування в кризовій кімнаті. За час роботи кімнати було прийнято 12 
родин (27 осіб), ще 1 особі надано цикл консультацій психолога по телефону, і 4 інших звер-
нення вирішились в інший спосіб. Тривалість перебування постраждалих - від 1 до 28 днів. Вік 
постраждалих (не враховуючи дітей) - від 20 до 70 років. За статистикою ГУНП в Івано-Франків-
ській обл., з 1 січня 2020 року отримано 1843 виклики з повідомленням про факт домашнього 
насильства, підтверджено 638 викликів (ті, де постраждала сторона склала заяву), складено 
394 протоколи та 409 термінових заборонних приписів.

	 Одного	дня	мене	намагались	вдарити	-	це	була	людина,	прізвище	якої	було	вписане	в	штамп	
в	паспорті,	 і	яка	тижнем	раніше	 зібрала	 свої	 речі	 і	пішла.	Вдарити	за	те,	що	в	той	момент,	 коли	він	
вирішив	повернутися,	я	не	дозволила.	Зараз,	знаючи	багато	про	домашнє	насильство,	я	розумію,	що	тоді	
я	поставила	крапку	в	наших	відносинах,	які	мали	всі	ознаки	психологічного	насильства.	Моя	історія	не	
надто	драматична	-	я	мала,	де	жити,	мала	роботу,	була	молода	і	освічена,	бачила	приклади	в	житті,	до	
яких	прагнула.	є	інші	жінки.	Які	бачили	багато	знущань	з	дитинства.	Тому,	коли	перший	раз	їх	вдарили,	
вони	 не	 йдуть,	 а	лишаються,	 бо	 йти	 немає	 куди.	 Цим	 посібником	 ми	 запрошуємо	 вас	 познайомитися	
з	тим,	що	відбувається	в	стінах	кризової	кімнати,	познайомитися	з	узагальненими	історіями	жінок,	яким	
ми	допомагали	протягом	кількох	місяців.	Я	досі	не	вірю,	що	ми	відкрили	кризову	кімнату.	Але	не	можу	
уявити,	що	б	робили	ці	жінки,	якби	ми	кімнату	не	відкрили.	Якщо	ви	захочете	допомогти	-	ми	відкриті	до	
нових	знайомств.	Якщо	наш	досвід	допоможе	вам	-	ми	радо	поділимося.	Все	буде	добре,	в	це	треба	вірити!

Наталія	Вишневецька,	Голова	Правління	ГО	«Д.О.М.48.24»
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З чого почати

 Перше, на що ми звернули увагу, коли почали втілювати проєкт - це 
огляд законодавства: 
• Закон України Про запобігання та протидію домашньому насильству
• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. No 658 Про затвер-
дження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі 
• Постанова Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 р. No 655 Про затвер-
дження Типового положення про притулок для осіб, які постраждали від домаш-
нього насильства та/або насильства за ознакою статі
• Закон України Про соціальні послуги

Другим кроком була кому-
нікація з органами місцевого самоврядування та 
спроба укласти Угоду про спільні дії з суб’єктами, які 
надають соціальні послуги. 

Третій крок - вивчення досвіду інших 
міст та країн. Найбільше нам допомогли посібники, 
викладені на сайті Фонду ООН у галузі народонасе-
лення, зокрема «Притулок для осіб, які постраждали 
від домашнього насильства: алгоритм створення й 
забезпечення роботи» та «Створення та забезпечен-
ня діяльності притулків для осіб, постраждалих від 
домашнього насильства».
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 Четвертий крок - облаштування кризової кімнати та пові-
домлення стейкхолдерів про її запуск: поліція, Департамент молодіжної політики та 
спорту, Департамент соціальної політики, Центри соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді, Департамент освіти, служби у справах дітей, центри соціально-психоло-
гічної допомоги, будинки нічного перебування, територіальні органи опіки, центри 
матері та дитини, кризові центри, Карітас, безоплатна правова допомога, місцеві 
громадські організації, які допомагають людям в складних життєвих обставинах, 
Ла Страда та локальні гарячі лінії.

Також багато корисної інформації ми знайшли в по-
сібнику «Best Practices Manual for Domestic Violence 
Programs by the Arizona Coalition Against Domestic 
Violence» 

Базуючись на порадах матеріалів, ми створили мі-
німальний пакет документів, який використовували 
при роботі: Журнал реєстрації клієнтів з картою 
ведення випадків, План роботи працівника кризової 
кімнати, Положення про кризову кімнату, правила 
внутрішнього розпорядку, договір з бенефіціаром 
+ зобов’язання про неразголошення інформації про 
місцезнаходження кімнати + згода на надання по-
слуг. 
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Як працює кризова кімната - 
на що звернути увагу

 Мета кризової кімнати - забезпечити безпеку для людини чи родини до тих 
пір, поки вирішаться інші питання (узгоджене місце проживання, відновлено дохід, 
є спрямування до кризового центру чи рідних). Кризова кімната має бути розміще-
на в доступному місці (на відміну від кризового центру, які часто знаходяться за мі-
стом). Вони можуть розміщуватися при церковному закладі, в житловому будинку, 
готелі чи мотелі, тощо. в деяких випадках потрібен транспорт - дістатися кризової 
кімнати чи повернутися додому, доїхати на вокзал\автостанцію чи переїхати в кри-
зовий центр. 

 Послугами кризової кімнати можуть скористатися і жінки і чоловіки; од-
нак, зі світової статистики, служби з надання притулку зазвичай обслуговують жінок 
та дітей, адже більшість постраждалих, які повідомляють про домашнє насильство, - 
жінки. В переважній більшості, винуватцями насильства є чоловіки. Однак бувають 
випадки, коли чоловіки є жертвами домашнього насильства, вчиненого жінками, 
тому важливо мати доступні послуги для чоловіків.

 Контактний телефон кризової кімнати повідомляється лише працівникам 
поліції та соціальним службам, які можуть запропонувати жінці тимчасовий при-
тулок - це запобігає зверненням до кризової кімнати кривдників або людей, що 
шукають безкоштовного проживання, але не є постраждалими від домашнього 
насильства.

 Варто розуміти, що жінки часто бояться користуватися послугами кризової 
кімнати через певні упередження (не знають, що це безкоштовно, бояться, що в них 
можуть відібрати дітей, просто не знають про існування такої послуги та т.і.), тому 
важливо проводити інформаційну кампанію і залучати до співпраці медіа. Так, 
з наших опитувань, жінки називають місця, де вони можуть побачити інформацію 
щодо протидії насильству та можливих дій (в тому числі, про роботу кризової кім-
нати): громадський транспорт, поштові відділення, дошки оголошень біля під’їздів 
багатоповерхових будинків, народні дома в сільській місцевості).
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 В роботі ми стикнулись з тим, що далеко не всі випадки можна вирішити 
швидко чи впродовж 1-2 місяців. Часто супровід постраждалих триває навіть після 
їх виселення з кризової кімнати - це важливо розуміти до початку роботи.
 Багато постраждалих мають дітей - потрібно подбати про їх комфорт. Килим 
на підлозі, іграшки, телевізор, можливість догляду за дітьми суттєво допомагають.

 Кризова кімната відкрита цілодобово - вдень з постраждалими працює 
психолог чи соціальний працівник, а вночі оформленням займається черговий. 
Переважна кількість жінок потрапляє до кризової кімнати ввечорі або вночі.
Людина, яка потрапляє до кризової кімнати, окрім проживання, отримує базовий 
продуктовий набір (макарони, крупи, печиво, тушонка, олія, цукор, чай, дитяче хар-
чування) та гігієнічні засоби залежно від потреб (прокладки, памперси, одноразові 
пелюшки, серветки, тапочки, шампунь, зубна паста, щітка).
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Найголовніше, що потрібно людям в кризовій ситуації - це розуміння і підтримка.
А тим, хто надає підтримку, важливо прийняти, що постраждала сторона часто по-
вертається до кривдника, і може потребувати підтримки знову. Щоб розірвати на-
сильницьке коло часто потрібно багато спроб. На наступних сторінках ми наводимо 
переклад окремих частин посібника «Best Practices Manual for Domestic Violence 
Programs by the Arizona Coalition Against Domestic Violence», які допоможуть нада-
вати підтримку якісніше.
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 З багатьох причин людина може бути не готова залишити стосунки.

Перебування у 
насильницьких стосунках

 Завжди мати доступ до телефону з попередньо встановленою функцією 
екстреного дзвінка (102, сім’я) - хороша ідея. Якщо людина не має телефону, обго-
воріть варіанти отримання екстреної допомоги.

 Через відсутність передбачуваності випадків домашнього насильства лю-
дині потрібно постійно мати можливість попередження про інцидент. Найкраще, 
якщо можна визначити кілька шляхів втечі з будинку, залежно від місцязнаходжен-
ня на момент, коли починається інцидент. Планувати шляхи втечі починати тоді, 
коли все спокійно і не напружено, щоб продумати, як можна вийти і що робити, 
коли виникне небезпека. Важливо намагатися уникати потрапляння в пастку. Кім-
ната з одним виходом або приміщення, де знаходиться зброя - перше питання, яке 
слід розглянути у плануванні безпеки. Кухні та ванні кімнати майже завжди є не-
безпечними місцями під час інциденту. Кухня небезпечна через доступ до речей, 
які можна використовувати як зброю, такі як ножі, посуд та дрібна побутова техні-
ка. Ванна кімната небезпечна, оскільки вони, як правило, є невеликими кімнатами 
з одним виходом і твердими поверхнями, на які можна впасти.

 Незалежно від цього, їй потрібно, наскільки можливо, убезпечити себе. 
Якщо є ризик зазнати насильство, персонал (поліції, соціальних служб, громадських 
ініціатив) повинен обговорити з жінкою її ситуацію. Необхідно допомогти їй на-
вчитись розпізнавати перші ознаки чергового епізоду зриву чи насильства. Перші 
ознаки можуть включати збільшення напруги, яка, зазвичай, наростає повільно, на-
приклад, інциденти або словесні загрози, що частішають чи відрізняються тяжкістю. 
Якщо людина не зазнавала насильства протягом циклу, обговоріть будь-які загаль-
ні теми, які пов’язані з випадками зловживання в минулому, щоб з’ясувати, чи може 
існувати закономірність. На жаль, може не бути шаблона чи способу передбачити 
наступний випадок порушення.
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 Залучення дітей до планування безпеки може бути ризикованим, але 
з ними теж слід поговорити. Залежно від віку дитини та її стосунків із кривдником, 
він / вона може бути джерелом небезпеки. Важливо чітко усвідомлювати, що ро-
зумно очікувати від дитини, розуміти, що небезпека зростає із залученням дитини, 
та є ризик збільшення шкоди жінці та / або дитині, якщо насильник дізнається про 
залучення дитини до плану безпеки. Дітей можна навчити звертатися до поліції, 
набирати 102 і знати шляхи втечі, де сховатися або куди побігти до сусідів за до-
помогою.

 Важливим є встановлення попередньо узгоджених сигналів із сусідами, 
друзями чи родиною. Сигнали можуть включати домовленість із сусідами, якщо 
вони побачать блимаюче світло, почують гучні звуки або певне кодове слово, тоді 
вони знатимуть, що слід звернутися до поліції. Це може здатися неможливим вмо-
вити людину створити систему підтримки, може бути соромно визнати факт насиль-
ства та попросити допомоги. Заохочуйте людину досліджувати варіанти, знаючи, 
що вона цілком могла вичерпати всі свої ресурси раніше.
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Що взяти з собою, якщо 
залишаєш дім

 Планування виїзду - це час найбільшого ризику для постраждалої жінки. 
Загроза збільшується, якщо кривдник знає, що жінка йде, або вважає, що вона 
може піти.
 Намагатися поговорити про свої плани з людьми, яким можна довіряти, та 
перестраховуватись, що вони наодинці, для жінки може бути заскладно.Підготовка 
дітей до виїзду може поставити їх під загрозу або поставити в складне становище, 
коли потрібно вибирати між батьками. Зловмисник може розпізнати зміни, які вно-
сить жінка, і спостерігати за нею ретельніше, ніж раніше. Дуже важливо, щоб вона 
робила будь-які дії з великою обережністю та приватністю.
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	 •	Свідоцтва	про	народження	для	себе	та	дітей
	 •	Водійські	права
	 •	Свідоцтва	про	шлюб
	 •	Свідоцтво	про	розлучення
	 •	Медичні	записи
	 •	Шкільні	записи	для	дітей
	 •	Свідоцтва	про	право	власності	на	машини,	будинки	та	будь-яке	інше	
нерухоме	майно
	 •	Договір	оренди	/	оренди	будинку	чи	іншого	майна
	 •	Страховки
	 •	Техпаспорт	автомобіля	та	страховка
	 •	Інформація	про	ощадні	рахунки
	 •	Паспорт

	 •	Готівка,	кредитні	картки
	 •	Змінний	одяг
	 •	Інші	важливі	документи
	 •	Значні	пам’ятні	речі	-	прикраси,	фото,	дитячі	іграшки	тощо.
	 •	Додаткові	ключі	від	будинку,	автомобіля	та	сейфа
	 •	Ліки
	 •	Невеликі	предмети	для	продажу

Предмети, які жінка вирішила взяти, можна зберігати у подруги, сховати за шафою 
або в багажнику автомобіля. Є ризик, що це виявить кривдник, і про це треба по-
думати.

 Якщо можливо, ці документи потрібно передати довіреному другу, сусіду 
або члену родини. Якщо немає нікого, кому можна довіряти, документи потрібно 
тримати разом в легкодоступному місці. Деякі жінки складають «тривожні» сумки 
з переліченими вище документами плюс:

 Є кілька важливих документів, які можуть знадобитися жінці, коли вона 
піде. Цей список включає:
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Надихаючий стиль 
підтримки

 Феміністичний стиль підтримки має на меті сприяти розширенню можли-
востей жінки. з кожною взаємодією нам потрібно запитувати себе: «Чи допоможе 
це їй ефективніше боротися чи справлятися з ситуацією та внести необхідні змі-
ни?» Ми хочемо заохотити самозарадність і надати інформацію, яка дозволить жін-
кам діяти самостійно, а не діяти замість них. Для постраждалої жінки краще, якщо 
ми поважатимемо її здатність контролювати своє власне життя та допомагатимемо 
їй розробляти варіанти діяльності від свого імені. 

Стилі підтримки, що не надихають
 Коли одна людина допомагає іншій, це може приносити радість, глибоке 
задоволення, досвід співпраці. Однак, чого треба уникати, - то це допомоги, що не 
підтримує практику розширення прав і можливостей. Коли ми беремо на себе роль 
рятувальника, ця роль може стати неприємною і страшною. 
 У ситуації порятунку кожного разу, коли захисник вважає, що жертва без-
сила, допомагаючи постраждалій, рятувальні дії заважають здатності жертви бути 
сильною і сприяють безсиллю. Тому людина, яка була жертвою домашнього насиль-
ства, неминуче буде ставати агресивною і відчуватиме переслідування. Як захис-
ники, ми відчуваємо це, коли вкладаємо багато енергії, допомагаючи постражда-
лій жінці, яка сильно залежить від нас, вирішити всі свої проблеми. Ми нехтуємо 
заохоченням розвитку особистої здатності приймати рішення та діяти від свого 
імені. Тоді, коли вона повертається в небезпечну ситуацію, або злиться на нас, якщо 
щось піде не так, ми теж злимось і ображаємось і переходимо до звинувачення 
жінки, відмовляючись їй допомогти далі. Наступні ознаки допомагають соціальним 
працівникам визначити, вони заохочують до дій чи рятують постраждалих жінок:

	 •	Просування	вперед,	поки	постраждала	жінка	рухається	назад
	 •	Відчуття,	що	ми	робимо	всю	роботу
	 •	 Дратівливість,	 що	 демонструється	 в	кожного	 в	свій	 спосіб	 (непосидю-
чість,	уникнення	тощо)
	 •	Джерело	всіх	пропозицій	щодо	варіантів	дій	не	від	постраждалої
	 •	Здійснення	численних	телефонних	дзвінків	для	постраждалої	жінки	(осо-
бливо,	якщо	вона	не	просила	цього	робити	чи	не	питала	про	допомогу)
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 Роль «рятувальника» - це відношення з позиції влади та переваги до 
постраждалої жінки. Рятувальник заперечує або применшує силу жінки з само-
допомоги, приймаючи рішення про допомогу до того, як цього попросять, або не 
очікуючи на участь жінки, яка звертається за допомогою. Це також може призве-
сти до появи враження або критики жінки за те, що вона нічого не робить, не діє, 
або її дії не відповідають очікуванням рятувальника. Уникнення ролі рятувальника 
максимізує силу людини і заохочує рівність та співпрацю в стосунках. Навпаки, від-
носини, засновані на ролі рятувальника, реалізуються з позиції сили та створюють 
нерівність та ієрархію між потенційно рівними людьми. Такі відносини, зрештою, 
підтримують гнітючі соціальні системи.

 • Агресивна підтримка: працівник розуміє, що виконує обов’язки та робить 
все, що потрібно, часто повністю залишаючи жінку поза увагою. Цей стиль часто 
спокушає до його використання через наше бажання бути корисним або заощади-
ти час.
 • Підтримка “Посміхайся і будь добрим”: працівник особисто контактує 
з іншими службами, щоб отримати те, що потрібно жінці. 
Обидва ці стилі можуть здаватись ефективними, тому що працівники інших служб 
часто воліють працювати з соціальними працівниками, а не з самими жінками. 
Потім два працівники вступають в діалог про те, що потрібно жінці, роблячи її не-
видимою, а не надаючи їй контроль над її життям.
 • Пасивна підтримка: з’являється, коли в самого працівника бракує впевне-
ності, він легко пасує перед установами і відмовляється від своєї влади на користь 
інших. Це «Чи можу я, будь ласка?» а не ставлення «Ми хотіли б». Працівник із та-
ким ставленням легко переборюється і легко відмовляється, коли з’являється якась 
перешкода.
 • Підтримка благодійника, або «серце, що кровоточить»: заснована на 
ставленні “бідося”. Це стильний присмак класової упередженості, замаскований як 
симпатія. Працівнику шкода жінки і він робить для неї те, що вона цілком здатна 
зробити для себе сама.

Наступні стилі підтримки вважаються 
такими, що не заохочують розширення 
прав і можливостей:
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	 Назвемо	 її	 «Ірина».	 Їй	 65	 років.	 Приємна	 невисока	 жіночка,	 акуратна	 та	
хазяйновита.	Може	розповісти	в	деталях	все	 -	 коли	перший	раз	не	 змогла	 зайти	
в	квартиру,	коли	на	неї	нападали	домашні	зі	звинуваченнями	в	крадіжці	якихось	ре-
чей,	що	потім	знаходились.	Як	приходили	соціальні	служби	і	збирали	інформацію	по	
сусідах,	чи	дійсно	вона	несповна	розуму,	щоб	влаштувати	її	в	психологічний	диспан-
сер,	але	інформація	так	і	не	підтвердилась.	Вона	пам’ятає,	коли	її	виписали	якимось	
чином	з	квартири.	і	коли,	врешті	решт,	поліція	запропонувала	їй	виїхати	з	кварти-
ри,	де	вона	колись	була	прописана,	але	яка	їй	не	належить,	до	кризової	кімнати.	За	
місяць	перебування	тут	ми	так	і	не	знайшли	виходу,	що	робити	Ірині:	в	неї	є	діти,	
тому	її	не	можуть	взяти	в	геріатричний	пансіонат	за	державний	кошт.	в	неї	не-
має	житла.	Діти	 відмовляються	 пускати	 її	 в	своє	житло.	 а	на	мінімальну	 пенсію	
винаймати	окреме	житло	не	вийде.	Єдине	рішення,	яке	ми	знайшли	-	домовились,	що	
один	 з	дітей	 виділяє	 в	місяць	 суму,	 яка	частково	 компенсує	 проживання	 в	кімнаті	
в	гуртожитку.	
	 Залишилось	лише	додати,	що	Ірин	в	нас	було	дві	-	одна	незряча,	інша	-	з	пси-
хологічним	діагнозом.
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	 «Сніжана»	народилась	 в	родині,	 де	 в	людей	немає	 документів,	 їх	 не	 вчать	
читати	 і	писати,	 де	 «заміж»	 виходять	 в	14-15	 років,	 бо	хочеться	 піти	 з	перена-
селеної	 батьківської	 домівки.	 Сніжана	 -	 ромка.	 Коли	 народилась	 її	 перша	 дитина,	
вона	зробила	документи	і	дитині,	 і	собі.	Вона	хоче,	щоб	діти	жили	інакше.	Але	от	
з	чоловіком	не	пощастило	-	наркотики,	побої,	борги.	Вона	з	купою	дітей	втекла	від	
нього	в	інше	місто,	винаймала	житло,	міняла	квартиру,	коли	там	її	знаходив	чоловік.	
Одного	місяця	соціальні	виплати	не	прийшли,	Сніжана	віддала	документи	в	заставу.	
Знову	з’явився	чоловік,	відібрав	телефон.	Так	мати	з	дітьми	залишились	на	вулиці.	
Без	грошей,	без	документів	і	засобів	зв’язку	родина	опинилась	в	кризовій	кімнаті.	На	
роботу	-	не	беруть,	щойно	бачать,	що	вона	ромка.	Та	й	менших	дітей	нема	з	ким	ли-
шити.	Документи	повернули,	телефон	організували,	на	поновлення	виплат	чекаємо,	
складніше	-	з	житлом	і	роботою.	Історія	триває...

	 Молода	жінка	з	немовлям,	«Марина».	з	батьком	дитини	не	склалося,	навіть	
не	знає,	де	він	зараз.	До	батьків	-	ні	за	що,	мама	зробила	вибір	між	дочкою	і	співмеш-
канцем	на	користь	останнього	 («Не	подобається	-	йди!»).	Як	 і	в	Сніжани,	раптово	
зупинились	виплати,	з	квартири	виселили.	і	Марина	поїхала	в	те	місто,	де	вчилась,	
де	були	хоч	якісь	друзі,	з	розрахунком	пожити	в	них,	поки	не	поновляться	виплати.	
Божевільне	рішення,	але	чи	були	ви	колись	у	відчаї?	Друзів	знайти	не	змогла,	гроші	за-
кінчились	зовсім.	Одна,	в	чужому	місті,	з	усіма	речима	в	величезній	сумці	і	з	дитиною	
на	руках.	Все,	що	ми	змогли	-	це	надати	контакти,	куди	звернутися	за	допомогою	
в	місті	дівчини,	і	відправити	її	туди,	адже	відновити	виплати	також	потрібно	саме	
там.	Добре,	що	там	в	кризовому	центрі	для	неї	знайшлося	місце!
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	 Він	-	 золота	людина.	Поки	не	п’є.	Але	вже	як	п’є...	Не	одна	«Ольга»	потра-
пила	до	нас	через	це.	з	твердим	наміром	закінчити	ці	стосунки.	Четверо	дітей,	чи	
без	дітей	зовсім.	Працює,	чи	не	має	можливості	працювати,	бо	діти	дуже	маленькі.	
Привезла	з	собою	навіть	велосипед,	чи	приїхала	лише	з	дитячим	візочком...	Але,	що	
є	спільного	 для	 будь-якої	Ольги,	 -	 вона	хоче	 повернутися.	 Через	 пару	 днів	 їй	 стає	
шкода	тих	хороших	моментів,	 які	були	разом	з	чоловіком.	Комфортного	звичного	
житла.	Заплачених	грошей	в	школу	за	дитину,	що	має	йти	до	першого	класу.	Починає	
дзвонити	його	мама,	 яка	обіцяє,	що	він	більше	«ні-ні».	 і	вона,	нарешті,	 здається	 -	
вертається	чи	 йде	 на	 зустріч.	 в	результаті	 -	 Ольгу	 знову	 виганяють	 з	дому,	 або	
забирають	сумочку	з	грошима	і	телефоном...	Це	не	просто	-	переконатися,	що	того	
життя,	яке	тобі	було	знайоме,	вже	немає,	і	піти	в	інше.
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 • Без документів

 • Має іноземне громадянство

 • Хвора

 • Має психічні особливості

 • Має інвалідність

 • Має дуже маленьких або багато дітей

 • Їй немає куди йти з кризової кімнати

 • Неповнолітня

 • Не має телефона, доступу до інтернет

 • Не знає міста

 • Не вміє писати/читати

 • Має культурні особливості 

 (мова, релігія, етнічна приналежність тощо)

Подумайте, як діяти та до кого 
звертатися в випадках, 

коли постраждала особа:




