Шпаргалка

СЕКСУАЛЬНЕ
Прояви:
• примус до статевих контактів, сексуальні домагання;
• розбещення, дитяча проституція або порнографія.
Ознаки:
• уникнення контактів;
• знання термів, зазвичай, не властивих дітям;
• надмірна піддатливість;
• сліди від укусів людиною;
• біль при сечовипусканні/нетримання сечі;
• ускладнення при ходьбі чи сидінні;
• висипи, синці, кровотечі

ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО:
ЩО ТРЕБА ЗНАТИ

Що таке

Які
бувають

Домашнє
насильство

Форми
насильства

Це діяння (дії або бездіяльність) фізичного, сексуального,
психологічного або економічного насильства, що вчиняються
в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або
між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими
особами, які спільно проживають (проживали) однією сім’єю,
але не перебувають (не перебували) у родинних відносинах
чи у шлюбі між собою, незалежно від того, чи проживає
(проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому
самому місці, що й постраждала особа, а також погрози
вчинення таких діянь

ФІЗИЧНЕ
Прояви:
• штовхання, ляпаси, побиття, стусани, укуси, опіки;
• кидання предметів у бік жертви;
• загроза будь-якою зброєю;
• примус до вживання алкоголю, психоактивних речовин;
• відмова в наданні необхідної допомоги;
• насильницьке утримання в приміщенні.
Ознаки:
• синці або поріз;
• поламані кістки, втрата зубів;
• сліди від укусів, незвичних опіків;
• агресія;
• страх фізичного контакту
ПСИХОЛОГІЧНЕ
Прояви:
• образи, крик, приниження;
• плітки, критика без підстав;
• заборона носити певний одяг, фарбуватися;
• заборона бачитись, спілкуватися з кимось;
• спонукання до провини, невпевненості;
• шантаж, погрози, переслідування;
• ізоляція.
Ознаки:
• відставання у розвитку;
• замкнутість, тривожність;
• порушення сну, прийому їжі;
• систематичне повторювання дій;
• відсутність уваги;
• страх перед фізичним контактом;
• занижена самооцінка;
• депресія/віддаленість;
• вживання алкоголю/наркотиків тощо;
• агресія, схильність до руйнації, нищення

ЕКОНОМІЧНЕ
Прояви:
• умисне позбавлення речей, майна або коштів, або їх
пошкодження;
• заборона навчатись/працювати;
• примушення до жебрацтва.
Ознаки:
• брудний і пошкоджений одяг;
• недотримання гігієни;
• відсутність їжі, іграшок, книжок тощо;
• уникання однолітків;
• безсоння, втомлений і хворий вигляд;
• невідповідність розумових здібностей віковим нормам

Якими є

Куди

• прямими, які проявляються одразу: фізичні травми та
ушкодження; інфекції, що передаються статевим
шляхом; гострі психічні порушення (страх, тривога, гнів),
які можуть проявлятися у прагненні кудись тікати,
сховатися або глибокій загальмованості, зовнішній
байдужності;
• віддаленими, які проявляються через довготривалий
час: серйозні порушення фізичного, психічного та цілий
ряд наслідків для репродуктивного здоров'я

Наслідки
домашнього
насилля
для здоров’я

Звертатися

• правоохоронні органи (поліція) – тел. 102;
• медичні заклади;
• управління/відділи у справах сім'ї, молоді та спорту;
• центри соціальних служб;
• служби у справах дітей;
• кризові центри/Шелтери;
• центри безоплатної правової допомоги;
• громадські та релігійні організації
• Національна “гаряча лінія” з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації:
0 800 500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного),
info@lastrada.org.ua
• Національна дитяча “гаряча лінія”: 0 800 500 225 або
116 111 (для дзвінків з мобільного)

Якою є

Відповідальність
за домашнє
насильство

•
•
•
•

громадські роботи – 150-240 годин;
арешт – до 6 місяців;
обмеження волі – до 5 років;
позбавлення волі – до 2 років

ВАЖЛИВО!!! ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО – ЦЕ КРИМІНАЛЬНИЙ ЗЛОЧИН!!!

