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У Кремінній з’явився денний центр соціально-психологічної допомоги особам, що 
зазнали насильства 

У центрі, який підтримала ООН, можна отримати комплексну допомогу особам, 
які зазнали домашнього насильства або насильства за ознакою статі . 

Кремінна, Луганська область, 15 березня 2021 р. – Програма розвитку Організації 
Об’єднаних Націй (ПРООН) в Україні та Фонд ООН у галузі народонаселення (UNFPA) 
спільно з національними партнерами відкрили у Кремінній, що на Луганщині, денний 
центр соціально-психологічної допомоги для захисту осіб, що зазнали домашнього 
насильства та/або насильства за ознакою статі, щодо яких існує загроза життю чи 
здоров'ю. 

Відкриття центру, капітальний ремонт та оснащення приміщень меблями та технікою 
загальною вартістю 80 580 доларів США (2 256 240 гривень) здійснено в межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Данії, 
Швейцарії та Швеції. 

Денний центр, що відтепер працюватиме у Кремінній, покликаний стати цілодобово 
доступним місцем для осіб, які зазнали різних форм насильства. Тут вони зможуть не 
лише знайти прихисток та сховатися від кривдника, а й отримати психологічну, 
соціальну та правову допомогу від кваліфікованих спеціалістів, а також низку 
соціально-побутових, соціально-медичних та інформаційних послуг на основі оцінки  
їх потреб та індивідуального підходу до особи з урахуванням віку, статі, стану 
здоров’я та соціального становища. 

Присутня на відкритті заступниця Міністра соціальної політики України з питань 
європейської інтеграції Ольга Ревук наголосила на важливості розширення мережі 
закладів, які надають комплексну допомогу жінкам, які зіткнулися з насильством та 
потребують безпечного місця перебування, де можна отримати необхідну 
психологічну, соціальну та правову підтримку. 

«Важливо, щоб кожна людина, кожен громадянин України, міста, селища та громади 
відчував себе захищено. Прекрасно, що такий притулок відкрито з дотриманням 
міжнародних стандартів за допомогою наших міжнародних партнерів з Програми 
ООН із відновлення та розбудови миру. І ми їм дякуємо за це.  Наголошую, що вкрай 
важливо, що є розуміння важливості реалізації Закону України «Про запобігання та 
протидію домашньому насильству» з боку міської та обласної влад. Я переконана, що 
притулок та центр будуть місцем абсолютного захисту жінок, жінок з дітьми, які 
страждають та потерпають від домашнього та інших видів насильства. Подібні 
притулки повинні бути відкриті в усіх містах України, а особливо у регіонах поруч із 
«лінією зіткнення», – додала пані Ревук. 

Заступниця Постійної представниці ПРООН в Україні Манал Фоуані зазначила, що 
пандемія коронавірусу COVID-19 значно ускладнила наслідки семирічного конфлікту 



та зробила важчим пошук допомоги людьми, які її потребують, які зазнали 
домашнього та гендерно зумовленого насильства. Ці центри не просто необхіднісь, а 
нагальна потреба для громади, аби надавати можливості та механізми захисту в такі 
важкі часи. 

«Ці центри є надійним прихистком для осіб, які зазнали насильства, де можна все 
обдумати, стати впевненішими та сильнішими, а що важливіше – розпочати нове 
життя, вільне від насильства й страху», – підкреслює пані Фоуані. «Вони є місцями 
для людей, яким більш немає на кого розраховувати, кому необхідне місце, куди 
можна звернутися за допомогою. Виходячи із переконання ПРООН, що захист людей 
стоїть на першому місці, ми постійно працюємо разом із нашими партнерами над 
створенням таких притулків по всій країні». 

Денний центр розрахований на десять осіб, є повністю інклюзивним, містить три 
житлові кімнати, а також кімнату для роботи з психологом, санвузли, кухню та 
кімнату для відпочинку.  

За словами заступника Представника Фонду ООН у галузі народонаселення (UNFPA) в 
Україні Павла Замостьяна, відкриття денного центру є справжньою перемогою та 
важливою складовою забезпечення комплексного реагування на проблему гендерно 
зумовленого насильства. 

«В першу чергу, це перемога громади, яка отримала місце надання якісних послуг і 
безпечного прихистку для постраждалих осіб. І не менш важливо, що це є перемога 
партнерства: партнерства між міською владою, яка прийняла рішення про створення 
такої установи, виділила співфінансування на створення і повністю взяла на себе його 
утримання, Програмою розвитку ООН та Фонду ООН у галузі народонаселення, як 
наших постійних надійних партнерів», – підкреслив пан Замостьян. 

Адреса притулку не розголошується, щоб гарантувати безпеку осіб, що постраждали 
від насильства, і працівників закладу. Інформацію щодо притулку та послуг, що там 
надаються, можна отримати за наступними телефонами: 

• Денний центр соціально-психологічної  допомоги +380 95 202 4341, +380 64 
542 4400; 

• Мобільна бригада соціально-психологічної допомоги +380 63 026 2973, +380 
99 366 6308. 

Спеціалісти цих установ можуть направити постраждалих від насильства жінок і жінок 
з дітьми до безпечного місця проживання терміном до трьох місяців. 

До реалізації та фінансування проєкту, окрім Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру, долучилась Кремінська міська рада, яка надалі утримуватиме 
притулок на балансі місцевого бюджету. 



Для довідки 

Програму ООН із відновлення та розбудови миру реалізують чотири агентства ООН: 
Програма розвитку ООН (ПРООН), Структура ООН з питань гендерної рівності та 
розширення прав і можливостей жінок (ООН Жінки), Фонд ООН у галузі 
народонаселення (UNFPA) і Продовольча та сільськогосподарська організація ООН 
(ФАО). 

Програму підтримують дванадцять міжнародних партнерів: Європейський Союз (ЄС), 
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), Посольство США в Україні, а також уряди 
Данії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Швейцарії, Швеції та Японії.  

Для запитів ЗМІ 

Максим Кицюк, спеціаліст із комунікацій, Програма ООН із відновлення та розбудови 
миру, maksym.kytsiuk@undp.org або +380 63 576 1839 
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