соціальних служб для сім'ї, : дітей та
молоді та неурядових організацій.
Куди звертатися по допомогу у
випадку проявів насильства?
-до центрального органу виконавчої
влади, що забезпечує формування
державної
політики
з
питань
попередження насильства в сім'ї;
-до центрального органу виконавчої
влади, що реалізує державну політику з
питань попередження насильства в
сім і;
- до уповноваженого підрозділу
органів Національної поліції;
- до органів опіки і піклування;
- до спеціалізованої установи для
осіб, які вчинили насильство в сім'ї, та
жертв такого насильства: кризові
центри для членів сімей, в яких
вчинено насильство в сім'ї або існує
реальна загроза його вчинення (далі кризові центри); центри медикосоціальної
реабілітації
жертв
насильства в сім'ї;
до органів виконавчої влади,
органи місцевого самоврядування,
підприємства, установи і організації
незалежно від форми власності,
об'єднання громадян, а також окремі
громадяни можуть сприяти у
здійсненні заходів з попередження
насильства в сім'ї.

Звернення необхідно подавати у
письмовій формі на ім'я керівника
органу влади із зазначенням своїх
повних координат (П.І.Б.,
місце
проживання, контактні телефони). У
ньому коротко та чітко вказуються всі
обставини справи та висловлюється
конкретна вимога стосовно наслідків
заяви, наприклад, «Прошу притягнути
винних осіб до відповідальності».
Подавайте факти, що можуть бути
підтверджені
документально
чи
іншими
об'єктивними
доказами.
Радимо
надсилати
звернення
рекомендованим листом.
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Насильство в сім’ї - будь-які
умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного
чи
економічного
спрямування одного члена сім'ї по
відношенню 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.
Види насильства в сім'ї
фізичне насильство в сім 'ї
умисне нанесення одним членом сім'ї
іншому члену сім'ї побоїв, тілесних
ушкоджень, що може призвести або
призвело до смерті постраждалого,
порушення фізичного чи психічного
здоров'я, нанесення шкоди його честі і
гідності;
сексуальне насильство в сім'ї протиправне посягання одного члена
сім'ї на статеву недоторканість іншого
члена сім'ї, а також дії сексуального
характеру по відношенню до дитини,
яка є членом цієї сім'ї;
психологічне насильство в сім 7
насильство, пов'язане з дією одного
члена сім'ї на психіку іншого члена
сім'ї шляхом словесних образ або
погроз, переслідування, залякування,
якими
навмисно
спричиняється
емоційна невпевненість, нездатність
захистити себе та може завдаватися
-

-

або завдається шкода психічному
здоров'ю;
економічне насильство в сім'ї умисне позбавлення одним членом
сім'ї іншого члена сім'ї житла, їжі,
одягу та іншого майна чи коштів, на
які постраждалий має передбачене
законом право, що може призвести до
його смерті, викликати порушення
фізичного чи психічного здоров'я;
жертва насильства в сім'ї
член
сім'ї, який постраждав від фізичного,
сексуального,психологічного
чи
економічного насильства з боку іншого
члена сім'ї;
Найпоширенішими є насильство
над дітьми та насильство над жінкою,
тому як саме вони є вразливими і
беззахисними
перед
частою
жорстокістю чоловіка, батька сім'ї.
Перелік
дій,
що
необхідно
вчинити при проявах насильства:
Складіть заздалегідь план своїх дій
- що робити, куди піти в разі
небезпеки. Якщо необхідно піти з дому
- підготуйтесь: зберіть найнеобхідніші
речі, ліки, одяг, ключі, особисті
документи
та
документи,
що
підтверджують ваші права власності на
житло, машину тощо. У випадку, якщо
з вами будуть діти - також підготуйте
все необхідне.
Визначте не одне, а декілька
місць, де ви могли б сховатися, якщо
-

підете з дому. Пам'ятайте адреси,
номери телефонів людей, яким ви
можете довіритися у випадку загрози
вчинення насильства, або організацій,
до яких маєте намір звернутися.
Заздалегідь продумайте можливі
вирішення
важливих
юридичних
питань, якщо Ви зважилися піти та
розірвати сімейні стосунки - питання
спільного майна, місця проживання
дітей та виплати аліментів. Юристи
соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді чи громадських організацій
можуть надати вам безкоштовну
консультацію,
якою
варто
скористатися.
Якщо вам чи вашим дітям уже
завдали
тілесних
ушкоджень,
обов'язково
розкажіть
про
це
працівникові поліції та зверніться до
медичної установи. Медичні висновки
про отримані тілесні ушкодження
можуть бути вагомим доказом того, що
сталося.
Не дозволяйте нікому принижувати
та ображати вас. Уявіть найгірший
розвиток подій та свій стан у такому
випадку. Також уявіть своє життя без
насильства. Намагайтеся досягнути
бажаних змін. Якщо ви не можете
визначитися щодо подальшого життя
або вам важко прийняти рішення скористайтеся
безкоштовними
б
психологічним
консультаціями

