
Служби підтримки для жертв насильства 
 
 
Кризові центри / Номери служб екстреної допомоги  
Поліція – швидка допомога 911 
211 Нью-Брансвік 211 
Дистанційна допомога 811 
Телефон довіри Chimo 1 800 667-5005 
Жорстоке поводження з дітьми й безпритульність 1 833 733-7835 
Соціальний розвиток після школи 1 800 442-9799 
Канадська гаряча лінія з питань торгівлі людьми 1 833 900-1010 
Шукаємо одне одного 1 833 664-3463 
(Потребуючі допомоги родини корінних жителів, що були вбиті чи зникли 
безвісти) 
Національне розслідування з питань зниклих безвісти та вбитих –  
Лінія підтримки жінок і дівчат корінного населення 1 844 413-6649 

Кризовий центр Elsipogtog, цілодобова лінія допомоги 506 523-8260 
СНІД НБ 1 800 561-4009 
 

Служби допомоги жертвам сексуального насильства 
Програма для медичних сестер, що проводять огляди у випадках 
сексуального насильства  506 869-2996 
Сексуальне насильство, Нью Брансвік 506 454-0437 
Éclipse (Едмундстон) 506 739-7729 
Південно-Східний центр допомоги жертвам сексуального насильства 
(Монктон) 1 844 853-0811 
Центр сміливості: 
Кризовий центр допомоги родинам Босежур 506 533-9100 
Центр (Шедіак)  
Libère-toi (Акадійський півострів) 506 395-3555 
Центр Сент-Джона з допомоги жертвам сексуального насильства 
Команда реагування 506 634-8295 ext. 214 
Kit’s Place для дітей та молоді – Family Plus 
(Сент-Джон) 1 800 360-3327 
Консультативний центр Boréal для дітей та молоді 506 383-8300 
 

Безкоштовні притулки / Тимчасові притулки для жінок і дітей 
Accueil Sainte-Famille Inc. (Тракаді) 506 395-1500 
Центр сміливості: 
Інформаційний центр з урегулювання сімейної кризи Босежур (Шедіак)506 
533-9100 
Жіночі перехрестя (Монктон) 506 875-3515 
Escale Madavic (Едмундстон) 506 739-6265 
Тимчасовий притулок регіону Фанді (Св. Стефан) 506 466-4485 
Тимчасовий притулок для корінного населення Gignoo 1 800 565-6878 
(Gignoo) 506 458-1224 
Hestia House Inc. (Сент-Джон) 506 634-7570 
Maison de Passage House Inc. (Батерст) 506 546-9540 
Maison de Passage House Inc. (Батерст) 506 753-4703 
Центр невідкладної допомоги для жінок Мірамічі (Мірамічі) 506 622-8865 
Притулок (Вудсток) 506 325-9452 
Дім спокою (Кент) 506 743-1530 
Тимчасовий притулок Сассекс-Вейл (Сассекс) 506 432-6999 
Тимчасовий притулок для жінок (Фредеріктон) 506 459-2300 
 

Консультації з питань домашнього насильства 
Акадський півострів 506 395-6233 
Батерст 506 545-8952 
Кемпбелтон 506 790-1178 
Округ Шарлотт 506 469-5544 
Едмундстон 506 740-4888 
Фредеріктон 506 458-9774 
Долина Кеннебекасіс 506 847-6277 
Округ Кент 506 743-5449 
Мірамічі 506 778-6496 
Монктон 506 377-5444 
Сент-Джон 506 566-5960 
Шедіак 506 533-9100 
Сассекс 506 433-0608 
Вудсток 506 328-9680 
 

Житло для жінок та дітей, які постраждали від домашнього 
насильства 
Квітучий будинок (монктон) 506 875-3315 
Будинок Керол-Енн (Св. Стефан) 506 466-4590 
Complexe de l’espoir Inc. (Тракаді) 506 395-6035 
Провулок Свободи (Фредеріктон) 506 451-2120 
Maison Oasis (Кент) 506 743-5449 
Parcours (Едмундстон) 506 739-6265 
Дім надії (Шедіак) 506 533-9100 
Притулок другого етапу Safe Haven Inc. (Сент-Джон) 506 632-9289 
 
 

Що таке насильство? 
 
Насильство – це будь-яке жорстоке 
поводження фізичного, сексуального, 
емоційного чи психологічного характеру. 
 

Що робити, якщо щодо вас 
застосовують насильство? 
 
В цьому немає вашої вини. Ви можете 
розраховувати на підтримку й безпеку. Поруч є 
люди, що вислухають і допоможуть. Поговоріть 
з ким-небудь, кому ви довіряєте. 
Зателефонуйте на номери з цієї сторінки. 
Продовжуйте питати про допомогу, поки не 
отримаєте її. 
 

Що таке сексуальне насильство? 
 
Сексуальне насильство – це будь-яка 
поведінка, яка шкодить жертві і яку він(вона) 
сприймає як сексуальну, що є небажаною і має 
місце без згоди чи розуміння жертви. 
 

Як допомогти людині, яка є жертвою 
насильства? 
 
Якщо ви знаєте, що хтось зазнає 
насильства або наруги:   
 

• Покажіть особі цю пам’ятку, забезпечте 
доступ до послуг в її спільноті або іншій 
спільноті на вибір. 

• Вірте їй, вислухайте її і поважайте її 
приватне життя. 

• Допоможіть організувати безпеку. Тут вам 
стануть в нагоді зазначені в цій пам’ятці 
консультативні центри та притулки для 
жінок, що постраждали від насильства. 

• Поважайте право особи приймати рішення 
щодо свого життя, коли вона буде до 
цього готова. Обізнаність та підтримка 
допомагають приймати зважені рішення. 

 
 
 
 

Щоб отримати додаткову інформацію, 
відвідайте сторінки: 

 
www.gnb.ca/ViolencePrevention 

 
www.gnb.ca/Violence 

 
www.legal-info-

legale.nb.ca/en/abuse_and_violence 
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