Буклет –пам’ятка
Поважай
Довіряй
Не принижуй
Розмовляй
Вибачай
Допомагай
Не насміхайся
Не ігноруй
Почуй мене, щоб я це
відчула
o Люби мене, щоб і я вміла…
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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

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.
Підготувала: Психолог Галицького
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Закон розрізняє чотири види
домашнього насильства:
1. фізичне;
2. психологічне;
3. економічне;
4. сексуальне.
Фізичне насильство в сім’ї – це
навмисне нанесення побоїв, тілесних
ушкоджень одного члена сім’ї іншому,
яке може призвести чи призвело до
порушення
нормального
стану
фізичного чи психічного здоров’я або
навіть до смерті постраждалого, а
також до приниження його честі та
гідності.
Сексуальне насильство в сім’ї – це
примушування до небажаних статевих
стосунків у родині, а також сексуальні
дії щодо неповнолітнього члена сім’ї.
Психологічне насильство в сім’ї – це
насильство, пов’язане з тиском одного
члена сім’ї на психіку іншого через
навмисні словесні образи або погрози,
переслідування,
залякування,
які
доводять постраждалого до стану
емоційної
невпевненості,
втрати
здатності захистити себе і можуть
заподіяти шкоду психічному здоров’ю.

Економічне насильство в сім’ї – це
навмисні дії одного члена сім’ї щодо
іншого, спрямовані на те, щоб
позбавити постраждалого житла, їжі,
одягу та іншого майна чи коштів, на
які він має законне право. Такі дії
можуть заподіяти шкоду фізичному чи
психічному здоров’ю або навіть
призвести до смерті постраждалого.
Першим кроком до подолання
проблеми насильства в родині має
стати її усвідомлення, як суспільством
в цілому, так і кожним окремим
громадянином, членом сім’ї. Адже ця
проблема досить часто є прихованою і
для суспільства, і для тих, хто є
жертвою такого насильства. Необхідно
змінювати терпиме, а іноді й байдуже
ставлення суспільства до насильства в
родині. І кожен з нас має сказати
"Стоп!" насильству у власній родині.
Адже сім’я – це саме те місце, яке має
бути світлим затишком, острівцем
безпеки і комфорту у нашому досить
бурхливому світі. Місцем, де тебе
розуміють і поважають, де можна
нікого не боятися і почуватися вільно
кожному – і маленькій людині, і
дорослому, і особі літнього віку.

Діти користуються правами людини,
що розповсюджуються на дорослих.
Крім того, стосовно дітей діють такі
правила:
 з дітьми поводяться у спосіб, який
розвиває їхнє почуття власної
гідності;
 прискорює їхню адаптацію у
суспільство;
 повною мірою відбиває всі інтереси
дитини та враховує потреби осіб
їхнього віку;
 дітей
не
можна
піддавати
брутальному, нелюдському або
принизливому
поводженню
чи
покаранню, смертній карі або
довічному ув'язненню;
 дисципліна
повинна
поважати
дитячу гідність, вона має плекати у
дитини віру у справедливість,
самоповагу та повагу до прав
людини.

