Емоційний стан та сексуальне здоров’я
Де можна говорити про статеві стосунки?
Де отримати інформацію?
«Центр жінки» (CAM) – місце, де можна отримати інформацію щодо
статевого життя, заходів контрацепції, абортів, захворювань, які передаються
статевим шляхом тощо.
Електронна адреса: aSEXOrate@baragazte.org
Центр розрахований тільки на жінок?
Центр приймає всіх охочих не залежно від їх статі, віку, громадянського
стану, сексуальної орієнтації, походження тощо.
Якщо я вагітна?
Необхідно звертатися за медичною консультацією під час перших трьох
місяців вагітності. Таким чином Ви максимально убезпечити здоров’я дитини. В
центрі надаються щомісячні консультації. Дуже важливо приходити на усі
призначені огляди.
Огляд в гінеколога
Звертайтеся до вашого дільничного лікаря.
Куди звертатися?
«CAM Barañáin»
Plaza Caimito Guayabal
31010 Barañáin
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС: 948 198 656
Ел.адреса: cam.baranain@cfnavarra.es

Що таке «Служба рівних прав Бараньяйна»?
«Служба рівних прав» організована мерією міста для забезпечення рівності
жінок та чоловіків міста Бараньяйна.
Служба працює в кількох напрямах (освіта, охорона здоров’я, молодь,
працевлаштування, культура, імміграція тощо) з метою покращення положення
жінок та стимулювання їх участі у суспільному житті, а також залучення
чоловіків до побутових справ.
На кого розрахована Служба?
На всіх, хто проживає у Бараньяйні, хто має пропозиції або кого турбують

-

будь-які питання.
- Служба є частиною системи послуг мерії міста.
-

Служба надає співробітництво усім державним або

приватним установам міста, які зацікавлені у послугах жителям у питаннях
рівності чоловіків та жінок: Асоціаціям та соціальним, культурним та
спортивним закладам.

Мета роботи Служби
-

-

Сприяти вихованню та рівності можливостей чоловіків та жінок.
-

Стимулювати участь жінок у суспільному житті.

-

Запобігти порушенню прав за статевою ознакою.

Допомогти поєднувати роботу, сім’ю та особисте життя жителів міста.
-

Запобігти насильства над жінками.
Контактна адреса
Соціальна служба
Servicio Social de Base
Plaza de la Paz s/n
31010 Barañáin
Тел. 948 265 558/ 948 199 870
Ел.пошта: pio@baranain.com

Адреса в інтернеті: www.baranain.es

Відділ у справах жінок мерії міста Бараньяйн
Відділ надає безкоштовні послуги з метою комплексного та індивідуального
обслуговування дорослого населення м.Бараньяйн та тих осіб, що потребують
захисту або соціальної, юридичної та/або психологічної допомоги.
Відділ надає рекомендації у ситуаціях, коли питання не знаходять свого
вирішення або коли прийняті заходи не дали очікуваного результату.
Надаються консультації щодо життєвих питань.
Питання:
-

Психологічні та/або фізичні знущання.

«Проблемні» розлучення та відповідні сімейні конфлікти.

Процеси прийняття рішень щодо тимчасового припинення спільного
життя подружжя.
-

Сексуальне насильство.

Упередження насильства та стимулювання добрих стосунків.
Послуги:
-

Юридичні консультації.

-

Психологічна допомога.

-

Соціальна допомога.
Як можна отримати послуги Служби?

-

Звернувшись особисто;

-

Через звернення до інших соціальних або медичних
служб та установ міста; звернувшись до міської
адміністрації.
Контактна адреса
Соціальна служба
Servicio Social de Base
Plaza de la Paz s/n
31010 Barañáin
ПОПЕРЕДНІЙ ЗАПИС: 948 199 870
Електронна адреса: ssb@baranain.com

