
Інформац�я про захист
в�д сексуальної
експлуатац�ї -
Інформац�йний лист
для ж�нок-б�женок



Ми у консультац�йному центр� (Frauen-

Notruf Münster e.V. ) служби екстреної
допомоги ж�нкам Мюнстер, в�таємо Вас
у Мюнстер�. 

Консультац�йний центр служби
екстреної допомоги ж�нкам Мюнстер
(Frauen-Notruf Münster) – це
спец�ал�зований консультац�йний
центр для ж�нок та д�вчаток, як� стали
жертвами сексуального насилля.

Ми допомагаємо ж�нкам та д�вчаткам
в�д 14 рок�в, як� пережили,

безпосередньо з�штовхнулися, чи
побоюються насилля.

 



У Мюнстер� �снує безл�ч орган�зац�й � є
багато людей, як� щиро хочуть Вам
допомогти.

Ми дуже спод�ваємося, що у Ваш�й
складн�й ситуац�ї Вам буде надана
як�сна п�дтримка та допомога.



Не вся допомога пропонується з
добрими нам�рами. Насильство
може бути замасковане п�д
допомогу.

Нажаль, є � так� люди, як� хочуть
скористатися Вашим важким
становищем й використати Вас у
власних ц�лях.

Вам, як ж�нкам-б�женкам, � Вашим д�тям
зараз особливо загрожує небезпека
стати жертвами сексуального
насильства.

 



Пропозиц�ї житла
Допомога у вир�шенн� службових
питань 

Пропозиц�ї роботи чи допомоги з
пошуком роботи
П�дтримка та допомога в догляд� за
д�тьми

Щоб зд�йснити насильство
сексуального характеру, злочинц� часто
видають себе за волонтер�в (роблять
вигляд, що готов� допомогти), � н�бито
пропонують допомогу. До таких
пропозиц�й можуть належати:



Хто вчиняє злочини?

Злочинцями можуть бути як окрем�
особи, сутенери, так � профес�йн�
торговц� людьми.

Як д�ють злочинц�?
Злочинц� завойовують Вашу дов�ру,

об�цяючи допомогу або роблячи
особливо приваблив� пропозиц�ї житла
та роботи тощо.

Торговц� людьми та сутенери також
�нод� працюють з україномовними/

рос�йськомовними ж�нками, як�
видають себе за волонтер�в.



Як д�ють злочинц�?
Злочинц� викрадають своїх жертв.

Злочинц� надають неправдиву
�нформац�ю про те, як� права, обов'язки
та культурн� звички, правила
повед�нки, тощо д�ють у Н�меччин�.

Злочинц� тиснуть на жертву, змушуючи
її п�дписати певн� форми або прийняти
допомогу.



Що Ви можете зробити?

Не в�ддавайте св�й паспорт та
моб�льний телефон. Сфотографуйте
свої документи та над�шл�ть фотограф�ї
дов�рен�й особ�.

Вивч�ть на пам’ять номер телефону
дов�реної особи.

Перед тим як с�дати в автомоб�ль,

сфотографуйте номерний знак
автомоб�ля. В�дправте фотограф�ю
дов�рен�й особ�. Якщо вод�й буде проти
цього – краще не с�дайте в автомоб�ль.



Що Ви можете зробити?

Залишайтеся на зв’язку з� своїми
родичами, друзями та людьми, яким Ви
дов�ряєте.

Не плат�ть за допомогу. Ви маєте право на
допомогу та ф�нансову п�дтримку з боку
держави.

Вам не потр�бно н�чого робити в обм�н на
допомогу. Вона надається безкоштовно.

П�дписуйте контракти лише в тому
випадку, якщо їхн�й зм�ст Вам зрозум�лий.

Насамперед не покладайтеся т�льки на
усний переклад приватних ос�б при
укладенн� договор�в оренди та трудових
договор�в.

Якщо у Вас погане передчуття, дов�ртеся
своїй �нтуїц�ї. Ви також маєте право
в�дмовитись в�д допомоги.



У Вас погане передчуття
З Вами сталася якась неприємна
ситуац�я
Якщо Ви спостер�гаєте дивну
ситуац�я, наприклад, автомоб�л�
кружляють довкола Вашого
притулку.

Зверн�ться по допомогу!

Зверн�ться по допомогу, коли:

Зверн�ться до людей, яким Ви
дов�ряєте, або попрос�ть про  допомогу
прац�вник�в у Вашому притулку.

В критичних ситуац�ях завжди
телефонуйте в пол�ц�ю –

За номером 110



Ми з Вами. Ви не одна.

Ви з�штовхнулися з насильством п�д
час евакуац�ї?
Вам погрожують чи Вас пересл�дують?

Ви не почуваєте себе в безпец� як
ж�нка?

Чи були Ви жертвою сексуального
насильства у минулому?

Зателефонуйте нам – ми будемо рад�
Вас проконсультувати.

Ми консультуємо ж�нок � д�вчат з
питань вс�х форм сексуального
насилля.

                                          

                                         0251-34443                       

                                       



Консультац�йний центр Служба
екстреної допомоги ж�нкам у Мюнстер�
Frauen-Notruf Münster e.V.

Зателефонуйте нам – ми будемо рад�
Вас проконсультувати.

Ми консультуємо ж�нок � д�вчат з
питань вс�х форм сексуального
насилля.

       0251-34443

Heisstraße 9, 48145 Münster            www.frauennotruf-muenster.de


