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Насильство - це дi"i, спрямованi проти волi людини.
Але в ситуацП насильства щодо дитини згода та воля дитини не е виправданням насильства.

Важливо! Дитина, яка постраждала вiд домашнього насильства, це • особа, яка не досягла 18 рокiв та зазнала домашнього насильства у будь-якiй формi
• або стала свiдком (очевидцем) такого насильства.

''

Дитина-кривдник - особа, яка не досягла 18 рокiв та вчинила домашне насильство у
будь-якiй формi.
Ситуац;;· домашнього насильства, у яких дитина може бути постраждалою особою*:
• насильство мiж подружжям;
• насильство мiж колишнiм подружжям;
• насильство мiж нареченими;
• вiд матерi (батька) до дiтей одного з подружжя (колишнього подружжя) та
iнший iз подружжя (колишнього подружжя);
• вiд осiб, якi спiльно проживають (проживали) однiею сiм'ею, але не перебувають (не перебували) у шлюбi мiж собою;
• вiд батькiв (матерi, батька);
• вiд дiда (баби);
• прадiда (прабаби);
• вiтчима (мачухи);
• мiж рiдними братами i сестрами;
• мiж двоюрiдними братами i сестрами;
• вiд iнших родичiв: дядька (тiтки), двоюрiдного дiда (баби) тоща;
• вiд опiкунiв, пiклувальникiв;
• вiд прийомних батькiв, батькiв-вихователiв, патронатних вихователiв.
До уваги! Дiти так само можуть cкoiinu домашне насильство вiдносно
наведених вище осiб. Тодi це - дитина-кривдник(-ця).
Домашне насильство може проявлятися, коли батьки, сестри, брати, тiтка, дядько, бабуся,
дiдусь або iншi родичi вчиняють до тебе:
штовхають;
хапають за руки або iншi частини тiла;
дають ляпаси;
викручують руки;
смикають за волосся;
ставлять синцi;
принижують;
залякують;
псують, ховають особистi речi;
словесно ображають;
позбавляють "iжi, одягу та iншого майна або коштiв;
примушують виконувати важку непосильну роботу;
е свiдками постiйних сварок, бiйок мiж батьками, родичами;
постiйно обмежують в спiлкуваннi з iншими дiтьми;
сексуальнi домагання;
iншi дi"i, що тобi шкодять або завдають страждань;
iншi дi"i, якi завдають тобi бiль та тiлеснi ушкодження
тоща.
*Закон Укра"iни «Про запобirання та протидiю домашньому насильству»
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АЛГОРИТМИ ДIЙ ДИТИНИ В СИТУдц1·1 ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
В УМОВАХ ДИСТАНЦIЙНОГО НАВЧАННЯ
/. Якщо ти потрапив/потрапила в ситуацiю насильства, або скоi"в/скоiла насильство, або
став/стала свiдком, звернися до будь-кого зi списку нижче:
•на Нацiональну дитячу гарячу лiнiю за номером 0-800-500-225 або 116 111 (безкоштовно зi
стацiонарного та мобiльного телефонiв, анонiмно);
• полiцП за номером 102;
• дорослих, кому ти довiряеш; працiвникiв закладу освiти, де ти навчаешся; старших брата/сестри,
iнших родичiв, сусiдiв;
• iншим особам, кому довiряеш.
11. Якщо ситуацiя насильства е критичною - ти вiдчуваеш загрозу своему життю та
здоров'ю, тобi необхiдно:
• знайти безпечне мiсце: або в примiщеннi, де ти знаходишся, або покинути примiщення (вибiгти з
нього, по можливостi, взяти з собою необхiднi речi) та звернутись по допомогу до сусiдiв, родичiв,
друзiв, просто перехожих;
• зателефонувати полiцП за номером 102 та/або на Нацiональну дитячу гарячу лiнiю.
111. Якщо насильство ще знаходиться на початковому emani i мае незначнi наслiдки для
тебе:
• ти розумiеш, що людина, яка вчиняе насильство до тебе, готова до спiлкування i не завдасть тобi
бiльшо"i шкоди, спробуй з нею поспiлкуватися за допомогою «Я-твердження». Перед тим, як
спiлкуватися з цiею людиною, помiркуй та склади свою розмову, дотримуючись алгоритму в наведено
му прикладi.
• Пiсля того, як ти склав/склала розмову, задай питання, звертаючись до цie"i людини «Чи можеш ти
мене зараз вислухати?». Якщо ти отримаеш позитивну вiдповiдь, почни розмову.
ПРИКЛАД «Я-твердження»
Коли я... (описати ситуацiю або поведiнку людини):
Мама. тата... коли ти/ви на мене кричите. даете ляпаса. звертаетесь лайливими словами.
забороняете спiлкvватися з дрvзями/подрvгами тошо.
Я вiдчуваю... (власнi почуття i переживання стосовно cumyaцiiJ:
Я вiдчvваю бiль. страх. тривогv. хвилювання. погано сплю. вiдчvваю занепокоення. плачv тошо.
Тому що... (пояснення, чому дП спiврозмовника/цi викликають такi емоц;;: висловлення
власних iнтересiв):
Томv що менi це неприемно. Я прошv вас почvти мене та не вчиняти до мене такi дii".
Ось чому я хочу/бажаю/хотiла би... (бажанi змiни в дiях спiврозмовника/цi):
Ось чомv я хотiла/хотiв би виробити спiльнi правила спiлкvвання. шоб ми чvли одне одного та
vникали неприемних ситvацiй в нашiй ciм'"t:
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