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Програма «Особиста подорож» призначена для жінок, які є 
особами без статусу, біженками або іммігрантками, а також 
для іноземних студенток і тимчасових працівниць, до яких 
застосували насильство їх партнери. Ця програма має за мету 
висвітлити яким чином жінки можуть отримати допомогу у Нью 
Брансвіку. Щоб дізнатися вичерпне визначення насилля з боку 
статевого партнера, перейдіть за посиланням на вебсайт 
Департамент у Справах Жінок і Гендерної Рівності:

Особиста подорож

Ми використаємо такі абревіатури: IPV (intimate partner 
violence) - насильство з боку статевого партнера; NSRI women 
(non-status, refugee and immigrant women) - особа без статусу, 
біженка або іммігрантка; та EIO (emergency intervention order) 
ордер невідкладного втручання.

За допомогою цієї програми, 
ми прагнемо надати 
постраждалим від IPV 
жінкам інформацію у 
спрощеному і зрозумілому 
вигляді, яка допоможе їм 
отримати допомогу у своєму 
регіоні.

Департамент у Справах
Жінок і  Гендерної Рівності

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/WEB-EDF/Violence/PDF/Covid10/ukraine-domestic-violence.pdf
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Якщо ви стали жертвою насильства 
чи жорстокого поводження з боку 
вашого нинішнього або 
попереднього партнера, ми 
рекомендуємо вам зв’язатися з 
працівницею з питань запобігання 
домашньому насильству або 
службою допомоги у кризових 
ситуаціях у вашому регіоні. Щоб 
дізнатися більше про допомогу у 
вашому регіоні, перейдіть за 
посиланням на вебсайт 
Департаменту у Справах Жінок і 
Гендерної Рівності:

Якщо ви перебуваєте в безпосередній небезпеці або у страху 
за своє життя та здоров'я, будь ласка, зателефонуйте за 
номером 911. Поліція знає як реагувати на прояви насильства з 
боку партнера. Якщо ви не розмовляєте ні англійською ні 
французькою мовами, спробуйте знайти когось, кому ви 
довіряєте, щоб вам допомогли. Якщо нікого немає поруч, кому 
можна довірити переклад, скористайтеся будь-якою 
програмою, або вебсайтом для перекладу, або зателефонуйте 
за номером 1.866.863.0511 для отримання послуг 
безкоштового перекладу.

Департамент у Справах
Жінок і  Гендерної Рівності

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/WEB-EDF/Violence/SupportServices/ukrainian-final-support-services-for-victims-of-abuse%20.pdf
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Кризові фахівці або соціальні працівниці нададуть вам 
допомогу залежно від вашої ситуації та потреб. Зверніть увагу, 
що фахівець може провести оцінку вашої ситуації та визначити 
ступінь небезпеки, яка вам загрожує. 

Після процесу оцінки вашої 
ситуації та можливих загроз, 
соціальна працівниця, або 
кризовий експерт, разом з вами 
розробить план вашого 
убезпечення, незалежно від того, 
вирішите ви зберегти стосунки, чи 
розірвати їх. Ваш план міститиме 
варіанти дій та інформацію, на яку 
ви зможете спиратися, або 
отримати доступ до неї у різних 
ситуаціях, у тому числі у ризиковій 
ситуації.

Важливо зауважити, що кризові фахівці, які працюють у 
транзитних притулках, доступні 24/7. Соціальні працівниці 
доступні з понеділка по п’ятницю (приблизно з 9:00 до 17:00).

Понеділок  9:00 AM - 5:00 PM
Вівторок   9:00 AM - 5:00 PM
Середа   9:00 AM - 5:00 PM
Четвер   9:00 AM - 5:00 PM
П'ятниця   9:00 AM - 5:00 PM

Рекомендуємо зателефонувати, надіслати смс або 
електронного листа перед візитом до транзитного притулку.
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https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/WEB-EDF/Violence/SupportServices/support-services-for-victims-of-abuse.pdf
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https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/contacts/dept_renderer.140.html
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Для постійних резидентів і громадян Канади: якщо вам 
потрібне безпечне та доступне житло, ви можете подати заявку 
на безпечне соціальне житло. Це житло призначено спеціально 
для осіб, які стали жертвами IPV (насильства), включаючи їхніх 
дітей. Безпечне соціальне житло передбачає доступну (в 
багатьох випадках субсидовану) оренду квартир, призначену 
для надання безпеки та подальшої підтримки жінок у досягненні 
їхніх особистих цілей. Завдяки цій програмі жінки можуть 
отримати навички та знання, які допоможуть їм жити 
незалежно та без насильства. Щоб дізнатися більше про 
програму безпечного соціального житла, перейдіть за 
посиланням на вебсайт Департаменту у Справах Жінок та 
Гендерної Рівності:

Якщо безпечне соціальне 
житло недоступне, ви також 
можете подати заявку на 
отримання субсидованого 
житла зі зниженою орендною 
платою через Департамент 
Соціального Розвитку.

Для тих, хто не перебуває у 
статусі постійного резидента 
або громадянина Канади:ви 
можете зв’язатися з 
Департаментом Соціального 
Розвитку, щоб дізнатися, як ви 
можете отримати допомогу. 
Щоб зв’язатися з 
Департаментом Соціального 
Розвитку, будь ласка 
перейдіть за посиланням

Департамент у Справах Жінок і Гендерної Рівності

Соціальний розвиток

Соціальний розвиток

https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/eco-bce/WEB-EDF/Violence/SupportServices/ukrainian-final-support-services-for-victims-of-abuse%20.pdf
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/contacts/dept_renderer.140.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/social_development/contacts/dept_renderer.140.html
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«Ордер невідкладного втручання» (EIO) 
— це негайне та тимчасове юридичне 
втручання. EIO не замінює втручання 
кримінальних і судових органів 
(наприклад, повідомлення про злочин 
або подання на розлучення), але дає 
можливість передбачати тимчасові 
заходи, наприклад заборону на 
спілкування з вами з боку 
партнера-кривдника. У разі видачі EIO 
також може бути визначено, хто може, а 
хто не може перебувати в даному місці 
проживання. «Ордер невідкладного 
втручання» дає змогу забезпечити 
супровід під час збору особистого 
майна, а також тимчасову опіку над 
дітьми.

«Ордер невідкладного втручання» зазвичай 
надається судовим приставом, коли виникає 
небезпечна або невідкладна ситуація. Судовий 
пристав розглядає заявки та проводить телефонні 
слухання з потерпілою та організацією, до якої вона 
звернулась. Заповнити заяву на EIO, призначити 
слухання і дізнатися, чи її задоволено, швидше, ніж 
подавати заяву на розглядання справи через судову 
систему. Однак обробка інформації може тривати до 
7 або 8 годин після телефонного слухання. Важливо 
знати, що подання заявки на EIO не гарантує 
схвалення вашої заявки. Щоб дізнатися більше про 
EIO, перейдіть за посиланням 

Ордер невідкладного
втручання
Для всіх жінок у Нью Брансвіку, незалежно від 
статусу резидентства в Канаді: якщо ви 
перебуваєте у ситуації, в якій ви стали жертвою 
насильства з боку вашого нинішнього або 
попереднього партнера, і цей ризик досі вам 
загрожує, численні організації та урядові 
працівники можуть допомогти вам подати 
заявку на «Ордер невідкладного втручання». А 
саме: офіцери поліції, соціальні працівниці 
численних організацій у справах постраждалих 
від насильства, працівниці притулків та кризові 
фахівці, експерти з запобігання домашньому 
насильству та соціальні працівники 
Департаменту Соціального Розвитку.

Ордер невідкладного втручання 

http://www.legal-info-legale.nb.ca/en/emergency_intervention_orders
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Важливо знати, що Служба Допомоги Жертвам Домашнього 
Насильства та надання тимчасового прихистку в Нью 
Брансвіку призначені для всіх жертв домашнього насильства в 
Нью Брансвіку, незалежно від їхнього статусу в Канаді. Жінкам 
із будь-яким статусом NSRI абсолютно безпечно зв’язуватися із 
цими службами, коли це потрібно. Це не вплине на ваш статус 
у Канаді. Послуги безкоштовні та не потребують юридичних 
документів. Нарешті, послуги повністю конфіденційні, за 
винятком випадків, коли інформація, що розголошується 
(наприклад, заподіяння шкоди дітям), вимагає розголошення 
за законом.

Важливо знати, що допомога з протидії домашньому 
насильству та надання тимчасового прихистку в Нью Брансвіку 
діють безперервно, і ви завжди можете отримати консультацію 
або скористатися допомогою безліч разів.

Висновок
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Пам’ятайте, ви завжди 
маєте право вибрати 
найкращий варіант, який 
підходить саме вам, коли 
йдеться про послуги 
перекладу.

Пам’ятайте, що жорстоке поводження ніколи не є провиною 
жертви. Всі ми працюємо, щоб допомогти вам.

Пам’ятайте

Пам’ятайте, що соціальні 
працівниці, чи кризові 
фахівці зроблять усе 
можливе, щоби 
впевнитись що ви у 
безпеці незалежно від 
того, вирішите ви 
залишитися, чи піти. 
Однак вони не будуть 
втручатися у прийняття 
рішення за вас. Тільки ви 
самі визначаєте свої 
подальші кроки.

Переконайтеся, що у вас є доступ до служб допомоги у вашому 
регіоні.



https://nbmc-cmnb.ca/

З будь-яких питань щодо громадської інформації 
телефонуйте за номером 211. (Послуги доступні різними 
мовами).
Щоб отримати безкоштовну юридичну консультацію для 
людей, які знаходяться в групі ризику, включаючи жінок без 
статусу, будь ласка, зверніться до Агенції у Справах 
Біженців Нью Брансвіку

Департаменту у справах Жінок і Гендерної Рівності, 
Департаменту Соціального Розвитку, Центру Сімейних 
Кризових Ресурсів Босежур, Південно-Центральному 
Притулку Нью-Брансвіка та Коаліції Безпечного 
Соціального Житла, Інк., Перехрестя для Жінок 
(Crossroads for Women), Ліберті Лейн Інк., та Комітет 
партнерів IMvisible Нью Брансвік за рецензію і 
підтримку програми "Особиста Подорож".

Завдяки

nbrc-crnb

https://nbrc-crnb.ca/request-an-appointment/


https://www.canada.ca/en.html

З гордістю розроблено

www.surreal-ds.ca

IMvisible NB Нью Брансвік фінансується організацією 
«Жінки та гендерна рівність Канади».


