
ПОСЛУГИ ФЕМІНІСТИЧНОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ "САПАРІ"



Третій рік поспіль «Сафарі» запускає 
мобільний додаток Safe you. Це безпечне 
місце для жінок для обміну інформацією, 
консультацій з професіоналами, отримання 
допомоги та допомоги іншим жінкам, а за 
потреби – використання кнопки SOS – для 
захисту свого здоров’я та життя.

У нас є команда ґендерно-чутливих, досвідчених професійних юристів, які 
абсолютно безкоштовно допомагають жінкам, які постраждали від 
насильства.

Ви можете зв’язатися з нами, якщо вважаєте себе жертвою гендерної 
дискримінації, пригнічення та насильства. Ми працюємо над такими 
видами справ:

ПОНАД 20 РОКІВ ОРГАНІЗАЦІЯ “САПАРІ” БОРЕТЬСЯ ЗА 
РОЗШИРЕННЯ ПРАВ І МОЖЛИВОСТЕЙ ЖІНОК, БОРЮЧИСЬ 

РІЗНИМИ СПОСОБАМИ – ВІД БЕЗКОШТОВНОЇ ПРАВОВОЇ 
ДОПОМОГИ ЖЕРТВАМ ГЕНДЕРНОГО НАСИЛЬСТВА ДО 

ШИРОКОМАСШТАБНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ.

БЕЗКОШТОВНА ПРАВОВА ДОПОМОГА

Сексуальні злочини (згвалтування, сексуальні домагання тощо);

Домашнє насилля;

Фізичне, психологічне, економічне насильство;

Розлучення, а потім визначення місця проживання дитини, 
майнові спори, аліменти тощо.

Дискримінація на роботі або в громадських місцях за ознакою 
статі, етнічної приналежності, релігії чи інших причин;

Злочини, вчинені на ґрунті гендерної ідентичності тощо.

SAFE YOU



- Приєднатися з Інтернетом;
- Пройти реєстрацію з будь-яким грузинським номером мережі (Geo-
cell, Magti, Beeline)
- Надайте програмі доступ до місцезнаходження, аудіо та галереї 
зображень.
Після встановлення та реєстрації Safe You з'явиться основна функція 
програми - кнопка SOS. Тут ми можемо створити особисту мережу 
підтримки. Ця мережа включає:

Надійні для нас люди - люди, яких ми обрали, на контактні 
номери яких буде надіслано тривожне повідомлення;

Організації - організації, що працюють над правами жінок у 
заявці або додані нами, які негайно нам допоможуть;

Поліція – ми можемо вказати, чи хочемо ми повідомити про 
проблему до правоохоронних органів.

Зауважте, що після використання кнопки SOS програма автоматично 
починає записувати 1-хвилинний аудіо. Цей аудіофайл може бути 
важливою підказкою для представлення в суді, він також необхідний 
для психологічної консультації. Ми можемо зберегти запис, надіслати 
його комусь або видалити. Слід 
зазначити, що всі аудіозаписи 
зберігаються тільки в нашому 
телефоні і ніхто, крім нас, не має до 
нього доступу.

Мережа організацій, до яких ми 
підключаємось, натискаючи кнопку 
SOS, об’єднує неурядові організації, 
які займаються правами жінок та 
правами людини загалом з різних 
сторін. У додатку вказуються всі типи 
контактної інформації організацій, 
які беруть участь у мережі.

ЯК КОРИСТУВАТИСЯ ДОДАТКОМ SAFE YOU?

ЯКЩО МИ В НЕБЕЗПЕЦІ І ТЕРМІНОВО ПОТРЕБУЄМО 
ДОПОМОГИ, А ПОРУЧ З НАМИ НІКОГО НЕМАЄ, 
КНОПКА SOS ПРОГРАМИ ДОПОМОЖЕ НАМ



Ще одна важлива функція програми Safe You – форуми. До програми 
входять чотири форуми: «Психологія», «Соціальні питання», 
«Правові питання» та «Репродукція». На ваші запитання на форумах 
відповідатимуть представники відповідних неурядових організацій.

У роботі Safe You, а також у наданні юридичних послуг ми надаємо 
особливе значення захисту конфіденційності. Мобільний додаток 
Safe You заснований на трьох основних принципах:

1. Конфіденційність - номери телефонів нас і наших 
довірених осіб, які використовуються тільки для роботи 
програми;
2. Анонімність – при використанні форуму ми можемо 
використовувати нік, що дозволяє відкрито 
висловлювати свою думку;
3. Безпека – дані зберігаються в закритій базі даних, яка 
повністю недоступна для третіх осіб. Ці дані надалі 
будуть доступні лише для загальної регіоналної 
статистики.

ФОРУМ

Щоб завантажити додаток SAFE YOU, 
відскануйте QR код

АКАКІ ГАХОКІДЗЕ 11А
0322 30 76 03, 599 40 76 03
Info@sapari.ge
sapari.ge


