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ЗАХИСНІ ЗАКЛАДИЗАХИСНІ ЗАКЛАДИ
 

ЯКЩО ВИ БІЛЬШЕ НЕ В БЕЗПЕЦІ ВДОМА, 
НАСТУПНІ ЗАКЛАДИ ПРОПОНУЮТЬ ВАМ 
ПРИТУЛОК.

ДЛЯ ЖІНОКДЛЯ ЖІНОК

Жіночий притулок у Цюріху Віолетта 
044 350 04 04 ∙ www.frauenhaus-zhv.ch

Жіночий притулок у Вінтертурі 
052 213 08 78 ∙ www.frauenhaus-winterthur.ch

Жіночий притулок і консультаційний центр 
Цюрхер Оберланд 
044 994 40 94 ∙ www.frauenhaus-zuercher-oberland.ch

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВДЛЯ ДІТЕЙ ТА ПІДЛІТКІВ

ШЛЮПФХУЗ ЦЮРІХ 
043 268 22 66 ∙ www.schlupfhuus.ch

Будинок для дівчат у Цюріху 
044 341 49 45 ∙ www.maedchenhaus.ch

Кризова житлова група Вінтертур 
052 245 04 30 ∙ www.okeywinterthur.ch

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВДЛЯ ЧОЛОВІКІВ

ЦвюшеХальт 
056 552 08 70 ∙ www.zwueschehalt.ch

КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИКОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ
 
 
КОНСУЛЬТАЦІЙНІ ЦЕНТРИ НАДАЮТЬ ІНФОРМАЦІЮ 
ТА ПІДТРИМУЮТЬ ВАС У ВИРІШЕННІ ОСОБИСТИХ 
ТА ЮРИДИЧНИХ ПИТАНЬ. КОНСУЛЬТАЦІЇ Є 
КОНФІДЕНЦІЙНИМИ ТА БЕЗКОШТОВНИМИ ДЛЯ 
ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА.

ДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВАДЛЯ ПОСТРАЖДАЛИХ ВІД НАСИЛЬСТВА

Консультування потерпілих в Цюріху 
для чоловіків, жінок, підлітків та дітей 
044 299 40 50 ∙ www.obzh.ch

Консультаційний центр BIF (БІФ)  для жінок 
проти насильства у шлюбі та партнерстві 
044 278 99 99 ∙ www.bif-frauenberatung.ch

Консультування жінок з питань сексуального 
насильства 
проти сексуального та домашнього насильства 
044 291 46 46 ∙ www.frauenberatung.ch

Консультаційний центр жіночого екстреного 
телефонного зв'язку Вінтертур 
Підтримка постраждалих жінок та підлітків 
052 213 61 61 ∙ www.frauennottelefon.ch

Група захисту дітей і консультаційний центр для 
постраждалих при дитячій лікарні Цюріха 
044 266 76 46 ∙ www.kinderschutzgruppe.ch

Консультаційний центр КОКОН 
Підтримка постраждалих і консультування в кризових 
ситуаціях для дітей, підлітків і молоді 
044 545 45 40 ∙ www.kokon-zh.ch

Консультаційний центр Okey 
Підтримка постраждалих і консультування в кризових 
ситуаціях для дітей, підлітків і молоді 
052 245 04 04 ∙ www.okeywinterthur.ch

ДЛЯ ВИНУВАТЦІВ НАСИЛЬСТВАДЛЯ ВИНУВАТЦІВ НАСИЛЬСТВА

офіс для чоловіків цюрі 
044 242 08 88 ∙ www.mannebuero.ch

Консультування з питань домашнього насильства 
079 741 17 00 ∙ www.fbhg.ch

КОНФЛІКТ. НАСИЛЬСТВО. 
078 778 77 80 ∙ www.konflikt-gewalt.ch

ПІДРОЗДІЛИ ПОЛІЦІЇ ПІДРОЗДІЛИ ПОЛІЦІЇ 
 
КАНТОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ ЦЮРІХА ∙ ВІДДІЛ 
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
058 648 14 21 ∙ fachstelle.hg@kapo.zh.ch 
 
Міська поліція Цюріха ∙ Відділ домашнього 
насильства 
044 411 64 12 ∙ fachstelle.hg@zuerich.ch 
 
Міська поліція Вінтертура ∙ Відділ домашнього 
насильства 
052 267 64 69 ∙ fachstelle.hg@win.ch



Домашнє насильство має багато облич. Це стосується 
не лише насильства та переслідування в існуючих 
або розірваних взаєминах пари, а й у сім’ї та 
серед родичів. Спільне проживання при цьому не 
обов'язкове. 

Приклади домашнього насильства:
∙  ображання, погрожування, залякування або 
принижування

∙  переслідування, нав'язування  або  піджидання

∙  бити, бити ногами, душити або кидати предметами

∙  форсувати статеві акти або примушувати до 
сексуальної активності

∙  замикати вдома 

∙  Контролювати або забороняти контакти з родиною 
та друзями

∙  примушувати одружитися

∙  не давати домочадцям грошей або забирати 
зарплату

Захисні заходи – Закон про захист від насильства

Поліція може розпорядитися про такі негайні заходи 
протягом 14 днів для захисту постраждалих від особи, 
яка застосовує насильство:
∙  Виселення з квартири чи будинку

∙  Заборона контактувати з постраждалим і близькими 
родичами

∙  Заборона входу в певні місця поблизу остраждалoгo 
(наприклад, місце проживання, робоче місце або 
дорога на роботу чи навчання)

Якщо небезпека залишається, постраждалий може 
звернутися до суду з проханням продовжити запобіжні 
заходи максимум на 3 місяці. У цьому можуть опомогти 
консультаційнi центри постраждалих. 

Чи були ви свідками домашнього насильства або 
помічали якісь натяки? Чи зверталася до вас 
про допомогу постраждала особа? Ваші сусіди 
часто дуже голосно сперечаються, і чи є у вас 
погані передчуття з цього приводу? Не знаєте, 
як реагувати? Такі ситуації можуть бути дуже 
стресовими. Щоб втручатися в приватні справи 
інших людей, потрібна велика мужність. Проте 
діяти важливо. Проявіть громадянську мужність: 
чим швидше – тим краще.

Що я можу зробити як третя особа?

∙  Поставтеся до постраждалого серйозно і 
проявіть розуміння, співчуття і, перш за все, 
терпіння.

∙  Не наражайте себе на зайву небезпеку. У разі 
крайньої необхідності повідомте про це поліцію 
( 117).

∙  Звертайтеся до особи, яка постраждала від 
насильства, лише якщо ви зустрічаєтеся з нею 
наодинці.

∙  Повідомте постраждалого, що домашнє 
насильство заборонено та що є допомога.

∙  Повідомте потерпілого про пропозиції допомоги 
та підтримки.

∙  Консультаційні центри для постраждалих також 
підтримують вас у спілкуванні з жертвами 
насильства.

∙  Адреси та інформацію можна знайти тут www.
zh.ch/haeusliche-gewalt.

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО 
ЗАБОРОНЕНО!ЗАБОРОНЕНО!

ДОПОМОЖІТЬ ДОПОМОЖІТЬ 
ПОСТРАЖДАЛИМ!ПОСТРАЖДАЛИМ!

Ви боїтеся втратити контроль над собою 
і накричати на іншу людину, вдарити її чи 
загрожувати їй? Іноді ви не знаєте, що робити зі 
своїм гнівом?

Немає виправдання насильству – навіть у 
партнерстві чи сім’ї. Проявіть мужність і візьміть на 
себе відповідальність, поки не пізно.

Що я можу зробити, якщо я загрожую 
насильством чи застосовую його?

∙  Отримайте допомогу та підтримку в 
консультаційному центрі для людей, які 
застосовують насильство.

∙  Поговоріть з кимось, кому довіряєте, про свої 
почуття та проблеми, пов’язані з насильством.

∙  Це допоможе, якщо самоусунетесь від конфліктів 
і стресів. Наприклад, виходьте з дому, коли 
відчуваєте, що втрачаєте контроль. Прогуляйтеся 
або подзвоніть другу.

∙  Зверніться за допомогою до лікаря або психолога.

∙  Адреси та інформацію можна знайти на сайті 
www.zh.ch/haeusliche-gewalt.

ЧИ ЗАСТОСОВУВАЛИ ВИ ЧИ ЗАСТОСОВУВАЛИ ВИ 
НАСИЛЬСТВО?НАСИЛЬСТВО?

Кожна людина, і ви також, має право на життя без 
насильства.

Якщо ви постраждали від домашнього насильства, 
важливо звернутися за допомогою, навіть якщо 
вам важко порушити мовчання. Щоб звернутися до 
консультаційного центру чи поліції, часто потрібна 
велика сміливість. Зробіть це все одно - адже це 
дасть вам шанс знайти розуміння, безпеку і шляхи 
виходу. Чим швидше тим краще.

Що я можу зробити як жертва домашнього 
насильства?

∙  У екстрених випадках телефонуйте в поліцію  
( 117) або повідомляйте про це до найближчого 
відділення поліції. Поліція негайно надає допомогу 
та захист.

∙  Запишіться в консультаційний центр для 
постраждалих. Вони допоможуть вам вирішити 
особисті та юридичні запитання. Консультація 
безкоштовна та конфіденційна.

∙  Поговоріть з людиною, якій довіряєте. Вона зможе 
підтримати вас і покликати на допомогу в екстреній 
ситуації.

∙  Покладіть свої особисті речі (наприклад, 
посвідчення особи, дозвіл на проживання, 
банківські картки) у безпечне місце.

∙  Розкажіть своїм дітям, що робити в екстреній 
ситуації.

∙  Адреси та інформацію можна знайти на сайті www.
zh.ch/haeusliche-gewalt.

ВИ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ВИ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД 
НАСИЛЬСТВА?НАСИЛЬСТВА?


