ПАМ’ЯТКА
Як уникнути насильства?

На жаль, тисячі українських дітей
страждають від жорстокого поводження.
Діти мають право на захист від
приниження та насильства, яке
карається законом.
Про факти жорстокого поводження з дітьми або
реальну загрозу їх вивчення повідомте службу у
справах неповнолітніх чи соціальну службу або
зателефонуйте на Всеукраїнську дитячу лінію
«Телефон довіри»

05002180

 Уникайте
спілкування
з
малознайомими і незнайомими
людьми.
 У разі, коли навіть знайома
людина пропонує вам щось
«недобре»,
«таємниче»,
«заборонене» - відмовляйтесь!
 Пам’ятайте! Ніхто не має права
вас
до
чогось
насильно
примушувати!
 У разі небезпеки чиніть активний
опір – кричіть, бороніться,
кусайтеся, бийте. Привертайте
увагу до себе в будь-який спосіб!
Активні дії лякають нападника!
 Обов’язково потрібно розповісти
батькам чи дорослим, яким ти
довіряєш, про те, що трапилося.
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Поважай
Довіряй
Не принижуй
Розмовляй
Вибачай
Допомагай
Не насміхайся
Не ігноруй
Почуй мене, щоб я це відчула
Люби мене, щоб і я вміла…

Соціально-психологічна служба
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Фізичне насильство - нанесення дитині батьками
чи особами, що їх заміняють, вихователями чи іншими
особами фізичних травм, різних тілесних ушкоджень,
що завдають збиток здоров'ю дитини, порушують її
розвиток і позбавляють життя.
Сексуальне насильство
чи спокуса - використання дитини (хлопчика чи
дівчинки) дорослою людиною чи іншою дитиною для
задоволення сексуальних потреб або отримання
вигоди.
Сексуальне насильство включає статеві зносини
(коїтус), оральний і анальний секс, взаємну мастурбацію, інші тілесні контакти із статевими органами.
До сексуального розбещення належать також залучення дитини до проституції,порнобізнесу, оголення перед
дитиною статевих органів і сідниць, підглядання за
нею, коли вона цього не підозрює: під час роздягання,
відправлення природних потреб.
Психічне (емоційне) насильство - постійна чи
періодична словесна образа дитини, погрози з боку
батьків, опікунів, учителів, вихователів,приниження її
людського достоїнства; обвинувачення її в тому, у чому
вона не винна, демонстрація нелюбові, ворожості до
дитини. До цього виду насильства належать також
постійна неправда, обман дитини (у результаті чого
вона втрачає довіру до дорослого), а також ситуації,
коли вимоги до дитини не відповідають її віковим
можливостям.
Зневага інтересами і потребами дитини (нехтування) - відсутність належного забезпечення основних потреб дитини в їжі, одязі, житлі, вихованні, медичній
допомозі з боку батьків чи осіб, що їх заміняють, у
силу об'єктивних причин (бідність, психічні хвороби,
недосвідченість) і без таких. Типовим прикладом
зневажливого ставлення до дітей є залишення їх без
догляду, що часто призводить до нещасних випадків,
отруєнь та інших небезпечних для життя і здоров'я
дитини наслідків.

Причинами прояву насильства
в українських родинах є:



психологічні чинники (психічні розлади,
високий рівень агресії, власний негативний
досвід дитинства, низька самооцінка осіб);
 соціальні чинники (стереотипність уявлень
про ролі і сім'ї та виховання дітей, високий
рівень алкоголізації населення, поширення
наркоманії);
 економічні чинники (зниження рівня життя
значної частини населення, безробіття,
соціально-побутова невлаштованість.
Водночас проблема насильства в сім'ї є
причиною таких глобальних явищ, як:
• бездоглядність та безпритульність дітей;
• зростання кількості розлучень;
• формування
насильницького
менталітету нації; жебракування;
• втрата загальнолюдських цінностей любові
та взаєморозуміння, а також виступає
однією з передумов скоєння злочинів у
суспільстві;
З приводу жорстокого поводження з дітьми
або
реальної
загрози
його
вчинення
звертайтеся до місцевих відділів у справах сім'ї
та молоді, служб у справах дітей та центри
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Законодавча база
Насильство в сім'ї - будь які умисні дії фізичного,
сексуального, психологічного чи економічного спрямування одного члена сім'ї по відношення до іншого члена
сім'ї, якщо ці дії порушують конституційні права і
свободи члена сім'ї як людини та громадянина і
наносять йому моральну шкоду, шкоду його фізичному
чи психічному здоров'ю
 Конвенція
ООН
про
права
дитини
Статті: 3, 9, 18, 19
 Конституція України
Статті: 3, 21, 24, 28, 51, 52
 Сімейний кодекс України
Стаття 150:
4.Батьки зобов'язані поважати дитину.

6. Забороняється будь-які види експлуатації
батьками свое дитини.
7. Забороняється фізичні покарання дитини
батьками, а те кож застосування ними інших видів
покарань, які принижують людську гідність дитини.
Стаття 155:
2. Батьківські права не можуть здійснюватися
всупереч інтересам дитини.
4. Ухилення батьків від виконання батьківських
обов'язків є підставою для покладення на них
відповідальності, встановленої законом.
«Закон України «Про охорону дитинства».
Стаття 10. Право на захист від усіх форм
насильства
• Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»
Стаття 7. Основні напрями державної політики у
сфері соціальної роботи з дітьми та молоддю.
Стаття 14. Завдання суб'єктів соціальної робот з
дітьми та молоддю.
• Закон України «Про освіту».
Стаття: Обов'язки педагогічних та науковопедагогічних працівників
• Закон України «Про попередження насильства в
сім'ї» Статті: 1 - 17
• Закон України «Про внесення змін до Кодексу
України про адміністративні правопорушення щодо
встановлення
відповідальності
за
вчинення
насильства в сім'ї.

І головне – пам’ятайте, що любов є
найважливішою потребою усіх дітей

