
КРИЗОВИЙ 
ЦЕНТР ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ



« Насильство – це будь-який 
вчинок, спрямований проти іншої 

людини, який завдає шкоди, 
завдає болю, залякує або 

переслідує її, змушує цю людину 
робити щось проти її волі або 
припинити робити те, що вона 

бажає.” 

(Ісдал, 2000)



Чи були ви жертвою насильства, приниження чи 
іншого жорстокого поводження з боку партнера, сім’ї 
чи іншої особи, з якою у вас є близькі стосунки?

Зверніться до Кризового центру.

Кризовий центр пропонує:
• Щоденні розмови
• Підтримку, турботу та розуміння
• Відображення вашої ситуації
• Поради, рекомендації та інформацію
• Оцінку небезпечної обстановки
• Заходи безпеки
• Допомогу у спілкуванні з установами,  
 що допомагають
• Безпечне житло в перехідній ситуації 
• Практичну допомогу з рішеннями,  
 що допоможуть відновити себе



Чоловіки і насильство
Багато людей вважають, що чоловіки зазнають насильства 
публічно, а жінки зазнають насильства з боку інтимного 
партнера. Насильство може використовувати будь-хто. Кожен 
може зіткнутися з насильством і жорстоким поводженням, 
також  у близьких стосунках.  

Багато чоловіків зазнають насильства з боку партнера 
або іншої людини, з якими вони мають стосунки. Багатьом 
чоловікам важко просити на допомогу, вони бояться, що їм 
не повірять, їм соромно, вони стикаються з забобонами та 
невіглаством стосовно свого досвіду. Ситуація може здаватися 
безвихідною, а вихід – таким, що не знаходиться.

Чоловіки зазнають насильства в різних ситуаціях.  
Це може бути:
• Чоловіки, які зазнали насильства з боку партнера,   
 батьків, дітей або інших близьких членів сім’ї
• Чоловіки, які стали жертвами фізичного та    
 сексуального насильства 
• Чоловіки, які зазнали насильства через честь,   
 негативний соціальний контроль, примусовий шлюб   
 і торгівлю людьми 



Пропозиція денного догляду 
Пропозиція для чоловіків, які зазнають або зазнали однієї чи 
кількох форм насильства з боку інтимного партнера чи іншого 
жорстокого поводження, але не проживають у Кризовому 
центрі.

Якщо потрібен захист, чоловіків буде направлено в наше 
запропоноване житло. 

У межах денного догляду в Кризовому центрі в Салтені ми 
можемо запропонувати: 
• Поради та рекомендації
• Індивідуальні бесіди
• Допомогу в усвідомлюванні досвіду насильства 
• Допомога у спілкуванні з установами, що допомагають  
• Допомога у комунікації з юристом
• Допомога у комунікації з поліцією, якщо потрібна   
 допомога 
• Практичну допомогу 
• Розмову з дітьми, які зазнали/стали свідками насильства
• Допомогу в процесі відновлення 



Зв’яжіться з нами по

• Цілодобовому телефону: +47 7555 5890
• е-пошті: krisesenteret@bodo.kommune.no

Наш телефон обслуговують працівники, які 
компетентні у сфері насильства та мають 
досвід роботи з людьми, які перебувають у 
кризовому стані. 

Зв’яжіться з нами і ми спробуємо разом 
знайти рішення.



Багато людей питають:
• Чи я зазнаю насильства/приниження?
• Що я можу зробити, щоб зупинити це?
• Які права я маю, наприклад, у разі   
 розлучення?
 

- Кожен у Кризовому центрі зобов’язаний  
 зберігати конфіденційність.
- Усі наші послуги безкоштовні.
- Інші організації, що  допомагають, також  
 можуть направити чоловіків до   
 Кризового центру.



+47 7555 5890
krisesenteret@bodo.kommune.no
bodo.kommune.no/krisesenteret

Зв’яжіться  
з нами:


