Міжнародні та національні неурядові організації,
які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми
№
з/п

1

Назва
організації

Контактна особа,
номер телефону, е-пошта

Міжнародна організація Тітаренко Ірина Андріївна
з міграції
(044) 568-50-15
iomkievcomm@iom.int
Відділ з протидії

Адреса, місця знаходження

01001, м. Київ,
вул. Михайлівська, 8

- інформаційно-консультативна:
Національна гаряча лінія: 527;
- соціально-економічна;
- психологічна;
- юридична;
- медична;
- соціально-побутові послуги;
- інша адресна допомога

01033, м. Київ,
вул. Антоновича,
буд. 37/13, оф. 1

-

інформаційно-консультативна;
соціально-економічна;
психологічна;
юридична;
соціально-медична;
соціально-побутова;
інша адресна допомога
інформаційно-консультативна;
соціально-економічна;
психологічна;
юридична;
соціально-медична;
соціально-побутова;
соціальний супровід;
інша адресна допомога
постраждалій особі

торгівлі людьми

2

Представництво МГО
«Кампанія А21»

Яковенко Катерина Олександрівна
063 689 72 03,
Зоренко Алла (допомога
потерпілим) 067 3235807,

Вид допомоги, яку надає організація

(044) 338-33-81

3

БО «БФ «Карітас-Київ»

Бойко Ірина Вікторівна
097 4433692
(044) 512-00-85
irina.v.boiko@ukr.net
info@caritas-kiev.org.ua

02139, м. Київ,
вул. І. Микитенка, 7-Б

-

4

МЖПЦ
«ЛаСтрада – Україна»

(044) 205-36-95
info@la-strada.org.ua

03113, Київ – 113, а/с 26

- інформаційно-консультативна:
Гаряча лінія: 0 800 500 335або
моб. 116123

Примітка

5

ВБО «КонвіктусУкраїна»
Консультаційний центр

(044) 592-58-97,
(044) 463-78-69,
067 3414895- (соц.центр, притулок)

м. Київ, вул. М.
Закревського, 20,

info@www.convictus.org.ua

м. Київ, вул.
Ярославська, 26,

6

ГО «Фундація
«Гармонізоване
суспільство»

Грищенко Наталія Степанівна
(044) 383-50-71
foundation@cfscom.org

м. Київ,
пр-т С. Бандери, 9-В,
оф. 109

7

Українська гельсінська
спілка з прав людини

Томак Марія
(044) 383 95 19,
(044) 485 17 92
office@helsinki.org.ua;
Капалкіна Євгенія 097 3842799

04070, м. Київ, вул.
Фролівська, 3/34

Департамент боротьби із злочинами,
пов’язаними з торгівлею людьми
Національної поліції України
начальник: Крищенко Артем Євгенович
01601, Київ, вул. Богомольця, 10,
канцелярія: (044) 254-74-30
факс: (044) 254-98-76
e-mail: dbzptl@police.gov.ua

- інформаційно-консультативна
допомога
- притулок (в разі якщо наявне
насильство постраждалої від
торгівлі людьми)
інформаційно-консультативна;
соціально педагогічна;
освітня;
психологічна;
юридична;
соціальний супровід;
інша адресна допомога
постраждалій особі
за запитом
- інформаційно-консультативна;
- юридична та адвокаційна
-

