
Ми 
підтримаємо 
тебе! Wir unterstützen Dich!



 Ти гей, лесбіянка, бісексуал*ка, транс* -   
 або інтер* людина –і ти біжен*ка?

 Ми підтримаємо тебе! 
МАНЕО  – гей-проект проти насилля у 
Берліні засуджує наступальну війну 
Росії проти України. Ми солідарні з 
усіма жертвами цієї жахливої війни.

У зв‘язку з цією війною небезпеки 
піддаються особливо ЛГБТІ+ люди. 
Багато хто був змушений тікати від 
війни і терору. Але і сама втеча таїть 
в собі додаткові ризики та небезпеки. 
Біженці можуть зіткнутися на своєму 
шляху, навіть на перший погляд у 
безпечних країнах, з насильством і 
нападами.

МАНЕО - професійний проект проти 
насилля, що фінансується урядом 
Берліна, який має основними 
напрямками: підтримку жертв насилля, 

реєстрацію випадків насилля проти 
ЛГБТІ+ у Берліні та запобігання насиллю. 
МАНЕО пропонує жертвам і свідкам 
насилля психосоціальну і практичну 
допомогу. А наші проекти самодопомоги 
і підтримки спрямовані на гомо- і 
бісексуальних біженців.

Ми пропонуємо персональні первинні 
консультації російською та українською. 
Вони доступні щочетверга з 17:00 до 
18: 30 і щоп‘ятниці з 17:00 до 21:00, а 
також за домовленістю.

Наші контакти:

MANEO | Bülowstr. 106, 10783 Berlin 
www.maneo.de

 refugee-support@maneo.center

UKR

MANEO – Das schwule Anti-Ge-
walt-Projekt in Berlin verurteilt 
den Angriff skrieg Russlands 
gegen die Ukraine. Unsere Soli-
darität gehört den Opfern dieses 
schrecklichen Krieges.

Aufgrund des Krieges sind gerade 
auch in beiden Ländern LSBTI+ 
-Menschen besonders gefähr-
det. Viele sind auf der Flucht, 
versuchen dem Krieg und dem 
Terror zu entfl iehen.

Zusätzlich bringt auch die Flucht 
Risiken und Gefahren mit sich. 
Flüchtende können auch auf 

der Flucht, auch in scheinbar 
sicheren Ländern, Gewalt und 
Übergriff e erleiden.

MANEO ist ein von der Berliner 
Senatsverwaltung gefördertes 
professionell tätiges Anti-Ge-
walt-Projekt mit den Schwer-
punkten: Opferhilfe, Erfassung 
von Übergriff en gegen LSBTI+ in 
Berlin, Gewaltprävention. MANEO 
bietet Betroff enen psychosoziale 
und praktische Hilfe. Mit unseren 
Selbsthilfe- und Empowerment-
sangeboten richten wir uns vor 
allem an schwule und bisexuelle 
Gefl üchtete.

Wir bieten persönliche Erstberatung 
auf Russisch und Ukrainisch. Wir 
sind erreichbar jeden Donnerstag 
von 17-18:30 Uhr und Freitag von 
17- 21 Uhr, sowie nach Vereinbarung.

Kontakt: 
MANEO | Bülowstr. 106, 
10783 Berlin | www.maneo.de

refugee-support@maneo.center
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