ЯКЩО ТИ ЧУЖОЗЕМКА,
НЕ БІЙСЯ ПОЗВІСТИТИ
Якщо твоя ситуація як іноземця не врегульована і буде доведено, що
ти стала жертвою гендерно зумовленого насильства, ТЕБЕ НЕ БУДЕ
ПОКАРАНО
А якщо вже розпочато процес покарання, то цей автоматично
припиниться.

ДЕ НАС ЗНАЙТИ?

Ви можете знайти співробітників з підрозділів з питань сім’ї та жінки в
усіх відділках національної поліції.

Приєднуйся до нас у

та policia.es

ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ ЗВ’ЯЗАТИСЯ З НАМИ:

atencionfamiliaymujer@policia.es
- Повідомлення на цей електронний лист не є офіційною заявою -

У разі екстреної ситуації телефонуй за номером :

NIPO (papel): 126-22-020-6 NIPO (en línea): 126-22-021-1
DEPÓSITO LEGAL: M-15104-2022

ПІДРОЗДІЛ
З ПИТАНЬ
СІМ’Ї ТА
ЖІНКИ

ХТО МИ?

ЯК МИ ДІЄМО?

Ми поліцейські підрозділи, що спеціалізуються на
боротьбі з:

Ми приймаємо твою заяву, досліджуємо та надаємо тобі
необхідний захист.

ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНИМ НАСИЛЬСТВОМ:

Навіть якщо ти не впевнений(а), що збираєшся подавати заяву,
ми можемо надати тобі інформацію про процес і ресурси, які
можуть тобі допомогти.

це насильство чоловіка над жінкою, у якому
мають або мали місце сентиментальні стосунки,
це насильство не завжди має бути фізичним, воно
також може бути психологічним, сексуальним,
економічним тощо.

Тебе завжди може супроводжувати людина, якій ти довіряєш.
У нас є перекладачі жестової та іноземної мови, які допоможуть
тобі.

ДОМАШНІМ НАСИЛЬСТВОМ:

це насильство, яке відбувається в сім’ї, воно може
бути фізичним, психологічним, сексуальним тощо,
наприклад, насильство між людьми однієї статі,
жінок проти чоловіків, насильство з боку батьків
до дітей або навпаки, також проти літніх людей та
інших людей, які живуть в одному будинку.

СЕКСУАЛЬНИМ НАСИЛЬСТВОМ:

коли одна або кілька людей змушують іншу
здійснювати сексуальну поведінку, яку вони
не хочуть. Сексуальне насильство варіюється
від зґвалтування, до сексуальних домагань
або небажаних дотиків, ексгібіціонізму перед
неповнолітніми тощо.

Якщо у тебе є інвалідність і тобі потрібна підтримка, щоб мати
можливість спілкуватися, у нас є спеціалізований персонал для
того, щоб ти міг це зробити.

Ми тут, щоб прийняти тебе, вислухати тебе та зрозуміти тебе.

ЯКЩО ТИ Є ЖЕРТВОЮ
ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНОГО
НАСИЛЬСТВА, ТИ МАЄШ ПРАВА
Ти можеш отримати адвоката БЕЗКОШТОВНО.

u


Твої діти також мають права, і ми можемо їх захистити.

u



Якщо ти боїшся свого кривдника, ти можеш просити НАКАЗ про
ЗАХИСТ, щоб гарантувати свою безпеку.

u


Ти можеш отримати соціальну ДОПОМОГУ.

u


Ти маєш права на своєму РОБОЧОМУ МІСЦІ як жертва гендерно
зумовленого насильства.

u



Ти маєш пріоритет для доступу до ЖИТЛА та будинків для
людей похилого віку.

u



Ти можеш подати заявку на проживання у СПЕЦІАЛЬНОМУ
ПРИТУЛКУ.

u
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