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НАШІ ПОСЛУГИ
ІНДИВІДУАЛЬНА ДОПОМОГА
Ми надаємо психологічну та практичну 
допомогу жертвам злочинів з мотивів 
нетерпимості – безкоштовно та конфіденційно. 
Більш докладну інформацію див. під 
заголовком "Чим SARI може допомогти?" 
на зворотній стороні цього буклету.

НАВЧАННЯ
Ми влаштовуємо різноманітні навчальні 
заходи: це й наша незмінно популярна 
екскурсія ‘Cultural Awareness Tour’, присвячена 
вихованню поваги до культури та традицій 
інших народів (екскурсанти відвідують 
місця богослужінь та зустрічаються з 
культурними та релігійними діячами, 
щоб поставити їм запитання), і заходи 
в більш звичному форматі, наприклад 
презентації, семінари та "круглі столи".

ВИХОВАННЯ
Ми пропонуємо інформативні інтерактивні 
презентації для шкільних класів та іншої 
аудиторії. За необхідності ми можемо 
готувати ці заходи за індивідуальним 
сценарієм, фокусуючи увагу на 
певних темах та проблемах.

Якщо ви стали жертвою або свідком 
злочину з мотивів нетерпимості, 
повідомте про це та отримайте 

допомогу просто зараз.

НАД ВАМИ ЗЧИНЯЛИСЯ 
ЗЛОЧИННІ ДІЇ З МОТИВІВ 

РАСИЗМУ АБО НЕТЕРПИМОСТІ?

ВИ НЕ САМОТНІ.

ЩО ТАКЕ SARI?

Stand Against Racism & Inequality (SARI; 
Проти расизму та нерівності) – це благодійна 
організація зі штаб-квартирою в Бристолі, 
яка допомагає жертвам злочинів, зчинених з 
мотивів нетерпимості, в графствах Ейвон та 
Сомерсет.

З 1991 року ми надаємо психологічну та 
практичну підтримку жертвам злочинів 
з мотивів нетерпимості, допомагаючи 
їм боротися з упередженим та ворожим 
ставленням.
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ЩО ТАКЕ ЗЛОЧИН З МОТИВІВ 
НЕТЕРПИМОСТІ?
Якщо хтось поводиться з вами агресивно або 
ворожо лише через те, що ви – це ви, або 
через своє уявлення про вас, або через ваші 
вірування чи переконання, це є злочином з 
мотивів нетерпимості. І це заборонено законом. 
Приводом для злочину з мотивів нетерпимості 
може бути:

• Ваша етнічна або расова приналежність
• Обмежені можливості (включаючи психічні 

розлади)
• Ваша сексуальна орієнтація
• Ваша гендерна ідентичність
• Ваше віросповідання або переконання
• Ваш вік
• Ваша стать

ЯК РОЗПІЗНАТИ ЗЛОЧИН З МОТИВІВ 
НЕТЕРПИМОСТІ?
Якщо ви відчуваєте, що стали жертвою через 
будь-яку з причин, наведених вище, тоді 
йдеться про злочин з мотивів нетерпимості.
Ось найбільш поширені приклади злочинів з 
мотивів нетерпимості:

• Погрозливі дії (будь-якого характеру, 
включаючи плювання).

• Словесна образа (включаючи лайку, 
обзивання та порівняння з твариною).

• Наруга та насильство сексуального 
характеру.

• Погрози, цькування, залякування, 
приниження або зачіпання честі та гідності.

• Вандалізм або злочинне пошкодження 
вашого майна та власності, в тому числі 
шляхом нанесення графіті.

• Образливі листи, повідомлення електронної 
пошти, текстові повідомлення, телефонні 
дзвінки або пости в соціальних мережах.

НАВІЩО ПОВІДОМЛЯТИ 
ПРО ЗЛОЧИНИ З МОТИВІВ 
НЕТЕРПИМОСТІ?
Повідомляючи про злочин з мотивів 
нетерпимості:

• Ви запобігаєте погіршенню ситуації.

• Ви не дозволяєте чинити так само з 
іншими людьми.

• Ви допомагаєте знайти злочинців.

• Ви допомагаєте зробити життя в вашій 
громаді безпечнішим.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО Я ВВАЖАЮ 
СЕБЕ ЖЕРТВОЮ ЗЛОЧИНУ З 
МОТИВІВ НЕТЕРПИМОСТІ?
Ви в будь-якому разі маєте повідомляти про 
злочини з мотивів нетерпимості, навіть якщо 
ви не зовсім впевнені. Наші контактні дані 
наведено нижче. 

Якщо є загроза вашому життю або коїться 
серйозний злочин, негайно телефонуйте 
до поліції за номером 999.

За можливості зберіть фото, відео або 
речові докази. Ведіть записи про всі 
інциденти, згодом це дуже допоможе.

ЧИМ SARI МОЖЕ ДОПОМОГТИ?
• Наша гаряча лінія екстреної допомоги 

працює в режимі 24/7, тож там завжди є 
хтось, хто допоможе.

• Ми надамо вам психологічну підтримку, 
щоб допомогти подолати стрес, страх та 
емоційну травму, які є наслідком злочину.

• Ми від вашого імені звернемося до 
відповідних органів, щоб змусити їх 
вжити заходів, контролюватимемо їхні 
дії та триматимемо вас в курсі.

• Ми можемо підтримувати вас під час 
судового вирішення вашої справи.

• Якщо ви не задоволені діями якогось 
органу, ми допоможемо вам подати 
скаргу.

• Ми можемо скерувати вас до інших 
служб, якщо вам знадобляться їхні 
послуги. 
 
 
 
 

Ми безкоштовно та конфіденційно надаємо 
індивідуальну допомогу жертвам будь-яких 
злочинів, скоєних з мотивів нетерпимості, в 
Бристолі, Саут-Глостерширі, Бат-енд-Норт-

Іст-Сомерсеті, Норт-Сомерсеті та Сомерсеті.


