Допомога в разі домашнього насильства:
Мобільні бригади екстреної допомоги за сприяння Фонду народонаселення ООН
м. Дніпро
м. Кривий Ріг
Нікопольський район
Павлоградський район

ФН ООН та Українська фундація
громадського здоров'я

(063)335-9109 та (099)366-6475
(063)338-3872 та (099)366-6344
(063)026-8829 та (099)366-6365
(063)335-8390 та (099)366-6447

Гаряча лінія з можливістю негайної телефонної консультації психолога
Безкоштовна Національна
«Гаряча Лінія» з попередження
домашнього насильства

0 800 500 335 (зі стаціонарного)
386 (з мобільного)

покриття: вся Україна

БО БФ "Допомога Дніпра"

(066)028-6736

покриття:
понеділок-п’ятниця 09-00 до 18-00
Дніпропетровська обл.

КЗ "Дніпропетровський центр
соціально-психологічної допомоги" (056)370-4818
ДОР

покриття:
понеділок-п’ятниця 09-00 до 18-00
Дніпропетровська обл.

працює 24/7

Психологічне консультування та загальна допомога
Дніпро, проспект Олександра Поля 83/2
(056)370-4818
(шляхом координації діяльності центрів області ocssm2004@ua.fm
http://docsssdm.dp.gov.ua
у відповідному напрямку)
КЗ "Дніпропетровський центр соціально- Дніпро, проспект Олександра Поля 83/2,
(056)376-5383; social_help@yandex.ru
психологічної допомоги" ДОР
кімната 315
http://www.social-help.dp.ua
(066)028-6736 та (099)929-0390
БО БФ "Допомога Дніпра"
Дніпро, проспект Дмитра Яворницького 119а
dopomogadnipra@gmail.com
ГО "Життєстійкість"
Дніпро, вул. Воскресенська 23
(098)532-1555; shah@i.ua
050)584-8613, (099)191-1515,
(095)311-9691
ГО "МАРТІН-клуб"
Дніпро, вул. Троіцька 15/2
martin@martin-club.org
http://www.martin-club.org
понеділок-п’ятниця 09-00 до 17-00
Дніпропетровський обласний ЦСССДМ

ГО Клуб "Імпульс"

Павлоград, вул. Шевченка 104, каб. 308

Дніпропетровське обласне відділення
ВБО «Всеукраїнська мережа ЛЖВ»

Дніпро, вул. Робоча 24а, блок 7

(095)714-3772; impuls_pvl@ua.fm
понеділок-п’ятниця 08-00 до 16-00
(056)372-5654, (050)458-8543,
(098)340-6022, (097)317-3679,
понеділок-п’ятниця 10-00 до 18-00

Притулок / Безпечний Простір
КЗ "Дніпропетровський центр
соціально-психологічної
допомоги" ДОР

Дніпро

БО БФ "Допомога Дніпра"

Дніпро

Дніпропетровське обласне
відділення ВБО «Всеукраїнська
мережа ЛЖВ»

Дніпро

ГО "МАРТІН-клуб"

Орловщина

ГО Клуб "Імпульс"

Павлоград

(056)376-5383
social_help@yandex.ru
http://www.social-help.dp.ua
(066)028-6736
(099)929-0390
dopomogadnipra@gmail.com
(056)372-5654, (050)458-8543,
(098)340-6022, (097)317-3679
(050)584-8613
martin@martin-club.org
http://www.martin-club.org
(095)714-3772
impuls_pvl@ua.fm

Притулок, в т.ч. для постраждалих
від ГОН (дорослий з дитиною чи
дорослий без дітей) до 3 місяців
екстрене/короткотермінове
розміщення до 3 днів
притулок для постраждалих від ГОН
(дорослий з дитиною чи дорослий
без дітей)
притулок для постраждалих від ГОН
(дорослий з дитиною)
екстрене/короткотермінове
розміщення до 3 днів
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