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На сході України з’явились нові центри соціально-психологічної допомоги 
особам, що зазнали насильства 

У новостворених центрах у Вугледарі та Попасній зможуть отримати 
комплексну допомогу особи, які зазнали домашнього чи гендерно зумовленого 
насильства 

Вугледар, Донецька область, та Попасна, Луганська область, 24 березня 
2021 р. – Сьогодні у Вугледарі на Донеччині було відкрито денний центр 
соціально-психологічної допомоги, а у Попасній на Луганщині – притулок 
цілодобового перебування для захисту осіб, які постраждали від домашнього 
або гендерно зумовленого насильства. 

Відкриття центру у Вугледарі, зокрема капітальний ремонт та оснащення 
приміщень меблями та технікою загальною вартістю 39 154 долари США (1 096 
298 гривень), та створення притулку цілодобового перебування у Попасній 
загальною вартістю 51 984 долари США (1 455 558 гривень) здійснено у межах 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки Данії, 
Швейцарії та Швеції. 

Нововідкриті центри покликані стати безпечним прихистком для осіб, які 
зазнали різних форм насильства. Тут проводитиметься щоденна профілактична 
робота з людьми, які опинились у складних життєвих обставинах, постраждали 
від гендерно зумовленого або домашнього насильства. Спеціалісти центрів 
надаватимуть комплексний супровід бенефіціарам, налагоджуватимуть процес 
надання корекційно-реабілітаційних послуг і психологічної допомоги. 

Директорка Вугледарського міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді Оксана Пархоменко наголосила на важливості створення подібних 
закладів, де постраждалі від насильства можуть отримати підтримку і захист.  

«Кожна людина має право почуватися захищеною. Тому дуже добре, що у 
нашій громаді з’явився сучасно оснащений центр, де можна отримати 
інформацію про попередження та протидію насильству, а також отримати 
комплекс соціально-психологічних послуг», – зазначила пані Пархоменко. 

Денний центр у Вугледарі, що функціонуватиме як структурний підрозділ 
міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, має на меті сприяти 
зменшенню випадків домашнього та/або гендерно зумовленого насильства 
через соціопсихологічну роботу з бенефіціарами – шляхом підвищення їхнього 
рівня власної цінності, впевненості, обізнаності про свої права та можливості.  

Керівник компоненту з громадської безпеки та соціальної згуртованості 
Програми ООН із відновлення та розбудови миру Рустам Пулатов зазначив, що 
надання допомоги й підтримки особам, які зазнали насильства, – важливі 
пріоритети роботи Програми, зокрема через створення безпечних просторів у 
громадах. 



«Будь-який прояв насильства – домашнього, за ознакою статі чи інших видів – 
велика проблема, над подоланням якої ми системно працюємо. Насамперед, 
ми створюємо умови, щоб особи, які зазнали насильства, могли відчути себе у 
безпеці й відновити сили. Водночас, завдяки подібним центрам ми працюємо 
над запобіганням повторних випадків насильства та формуємо нульову 
толерантність до його проявів у суспільстві», – підкреслив пан Пулатов. 

Центри є повністю інклюзивними, мають кімнати для роботи з психологом, 
санвузли, кухню та аудиторії для проведення тренінгів і освітніх заходів із 
попередження будь-яких проявів домашнього або гендерно зумовленого 
насильства. А притулок у Попасній має також спеціально облаштовані кімнати 
відпочинку. 

Директорка відділення Попаснянського районного центру надання соціальних 
послуг для осіб, які зазнали насильства, пані Римма Хоматова каже, що 
притулок розрахований на десять осіб. Він містить чотири житлові кімнати, 
кухню, санвузол, кімнату відпочинку та дитячий ігровий куточок. 

«Бенефіціари зможуть перебувати тут до трьох місяців. Вони можуть потрапити 
сюди за направленням поліції або мобільної бригади соціально-психологічної 
допомоги, яка діє у місті, а також – за направленням уповноваженого органу 
місцевої влади». 

Адреси центрів не розголошуються, щоб гарантувати безпеку осіб, що 
постраждали від насильства, і працівників закладів. Інформацію щодо притулку 
та послуг, що надаються у денному центрі, можна отримати у Вугледарському 
міському центрі соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, а інформацію щодо 
притулку у Попасній – за 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. 

До реалізації та фінансування проєкту, окрім Програми ООН із відновлення та 
розбудови миру, долучились Вугледарська міська рада, Вугледарський міський 
центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, установа «Агенція розвитку 
Вугледара» та ГО «Інтеграція в майбутнє» у Вугледарі, де розмір партнерського 
співфінансування проєкту склав 2 582 долари США (72 290 гривень). У Попасній 
партнерами проєкту виступили місцева райдержадміністрація та Фонд 
народонаселення ООН (UNFPA) в Україні: із районного бюджету було виділено 
24 286 доларів США (680 000 гривень), а UNFPA виділив 8 481 долар США (237 
458 гривень). 

 

 



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 

Більше фото у альбомі на Flickr: 
https://www.flickr.com/photos/undpukraine/albums/72157718509845695/with/510680
75283/  
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