
МИ ПРИЙМАЄМО
УЧАСТЬ:
Наша мета – захистити право на прихисток та 
інші права біженців, а також ми беремо на себе 
захист прав іммігрантів. У той же час ми 
працюємо над сприянням їх включенню в 
соціум Каталонії.

Для досягнення цієї мети ми маємо різні 
програми, спрямовані на забезпечення 
глобальної та всебічної відповіді на труднощі, 
пов'язані з примусовим переміщенням. Ми 
працюємо за двома основними напрямами:

Офіс у Барселоні
c. Junta de Comerç, 26, bajos,
08001, Barcelona
Телефон: 933 012 539

Офіс у Сан-Бой-да-Любрагат
c. Ramon Llull, s/n (escola ciutat cooperativa)
08830 Sant Boi de Llobregat
Телефон: 938 336 925

Офіс у Сабаделі
Av. Barberà, 175
08203 Sabadell
Телефон: 937 253 051

Ти завжди знайдеш нас тут:
ccar@ccar-cear.org
www.ccar.cat

КОНТАКТ

- Допомога біженцям та іммігрантам 
через соціальні, правові та 

професійні програми.

- Захист прав біженців та іммігрантів 
через політичні та громадські 

кампанії.
ЦЯ ІНФОРМАЦІЯ

ДЛЯ ТЕБЕ!

Якщо ти жінка, іноземка та
постраждала від обмеження прав

у твоїй країні походження,
протягом подорожі чи тут,



ТИ ТУТ І…
Кожна людина має право на пошук захисту 
поза межами своєї країни походження та на 
те, щоб користуватися цим захистом у разі 
втечі від переслідувань через етнічну 
приналежність, релігію, національність, 
політичні погляди або приналежність до 
певної соціальної групи, наприклад, за 
ознакою статі, сексуальної орієнтації або 
гендерної ідентичності; або через 
збройний конфлікт.

МИ З ТОБОЮ!МИ ПРОПОНУЄМО
ТОБІ:

– роз’яснити процес 
та забезпечити 
супроводження;

– зорієнтувати тебе 
щодо наявних 
інших ресурсів.

– забезпечити тобі 
психосоціальне 
супроводження;

Ми, жінки, можемо страждати через 
переслідування тільки за ознакою статі 
та бути змушеними втікати з нашої країни. 
Крім того, під час утечі та після прибуття в 
країну призначення ми можемо опинитися 

в умовах більшої вразливості, у яких 
серйозно порушуються основні права.

Якщо це твій випадок,
ти можеш просити захисту

в іспанської влади.

- Тебе змусили до сексуальних відносин?

- З тобою грубо поводилися чи тебе били?

- Тебе змусили або намагалися змусити вийти 
заміж проти твоєї волі?

- Тобі нав’язували стосунки чи переслідували 
для того, щоб ти вступила з кимось в 
інтимний зв’язок?

- Ти постраждала від ушкодження геніталій?

- Ти була змушена займатися проституцією?

- У тебе відібрали документи?

- Тобі пообіцяли роботу, і ти була змушена 
працювати без відпочинку та/або тобі не 
заплатили?

- Ти трансгендерна людина та через це 
постраждала від переслідувань?


