
що таке домашнє насильство?

які наслідки має домашнє 
насильство?

хто може допомогти і куди   
звертатися, якщо ви або особа, 
яка є у вашому оточенні, потерпає 
від домашнього насильства?

РОЗГЛЯНЕМО:

ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 
ПРОЄКТ 

ПО ЗАПОБІГАННЮ ДОМАШНЬОМУ 
НАСИЛЬСТВУ

Знайте, що домашнє насильство – це злочин.    
За нього передбачено адміністративну та 
кримінальну відповідальність.

ДЛЯ ТОГО, ЩОБ ПОЗБУТИСЯ ДОМАШНЬОГО 
НАСИЛЬСТВА - НЕ МОВЧІТЬ!

Інформаційний матеріал підготовлено у межах співпраці 
UNFPA та ГО «Інноваційні соціальні рішення» за 
підтримки уряду Великої Британії. Думки, погляди та 
рекомендації, викладені у цьому буклеті, належать 
авторам(-кам) і не обов’язково відображають офіційну 
політику чи позицію UNFPA, ГО «Інноваційні соціальні 
рішення» або уряду Великої Британії.

 ТЕЛЕФОНУЙТЕ!
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Національна поліція України

Вінницька міська мобільна бригада соціально- 
психологічної допомоги особам, які постраждали 
від домашнього насильства, Денний центр 
соціально - психологічної допомоги постражда-
лим від домашнього насильства (з кризовими 
кімнатами)
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Мобільні бригади соціально-психологічної 
допомоги UNFPA
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Вінницька обласна мобільна бригада 
соціально-психологічної допомоги особам, які 
постраждали від домашнього насильства та/або 
насильства за ознакою статі
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Лінія довіри з попередження домашнього 
насильства у Вінницькій області (цілодобово)
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Цілодобова лінія психологічної підтримки у 
Вінницькій області для постраждалих від війни
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Викликайте поліцію або звертайтеся до 
місцевого відділу, напишіть заяву.
Якщо є загроза життю та здоров’ю, правоохоронці 
винесуть терміновий заборонний припис кривднику/-ці.

Звертайтеся до відповідальної особи вико-
навчого органу міської/селищної/сільської ради 
або райдержадміністрацію. 
Тут приймуть заяву та залучать необхідні установи для 
надання допомоги.

Звертайтеся до служби у справах дітей, якщо 
ваші діти неповнолітні. 
Діти потребують допомоги, коли вони зазнають домаш-
нього насильства або є його свідками.

Звертайтеся до медичного закладу, якщо було 
здійснене фізичне чи сексуальне насильство.
Отримайте медичну допомогу та виписку з описом 
травм, ушкоджень чи інших ознак злочину. В подальшо-
му вона може знадобитись для захисту ваших прав.

Звертайтеся до місцевого центру надання 
соціальних послуг/соціальних служб або до 
фахівця із соціальної роботи у громаді.
Фахівці нададуть необхідні консультації та соціальні 
послуги.

Пам’ятайте, ви маєте право на безпечне місце 
перебування (притулок) та безоплатну вторин-
ну правову допомогу.
Отримайте направлення у відповідальної особи або в 
центрі надання соціальних послуг/соціальних служб.

ЗАЗНАЄТЕ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА?ЗАЗНАЄТЕ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА?



ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО — умисне 
систематичне вчинення фізичного, 
психологічного або економічного 
насильства щодо подружжя чи колишнього 
подружжя або іншої особи, з якою винний 
перебуває (перебував) у сімейних або 
близьких відносинах, що призводить до 
фізичних або психологічних страждань, 
розладів здоров’я, втрати працездатності, 
емоційної залежності або погіршення якості 
життя потерпілої особи. (Стаття 1261 КК 
України)

Найнебезпечніше те, що насильство дає 
дуже серйозні негативні наслідки.

Є організації та спеціалісти, які готові 
допомогти постраждалим від 
домашнього насильства, коли життя та 
здоров’я людини у небезпеці!

ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО?ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО?

почуття провини; 
почуття сорому; 
соціальна замкнутість; 
страх спілкування; 
низька самооцінка, зневіра у собі; 
нерішучість, відчуття безпорадності;
труднощі з концентрацією;
відчай, розгубленість; 
втрата соціальних контактів з родичами, 
друзями;
безсоння;
постійне почуття небезпеки;
наявність скарг психосоматичного 
характеру;
затримка фізичного та психічного 
розвитку дітей;
небажання жити, суїцидальні спроби;
тривожні розлади, панічні атаки;
депресія.

НАСЛІДКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА:НАСЛІДКИ ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА:

ушкодження частин тіла та внутрішніх 
органів різного ступеня тяжкості; 
переломи кісток, каліцтва;
головний біль, синці, забиті місця, 
відсутність зубів;
втрата ваги, зневоднення;
погіршення фізичного й психічного здоров`я, 
емоційні та неврологічні розлади;
викидень;
мертвонароджені діти, передчасні пологи;
смерть.

НАСЛІДКИ ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА:

безпорадність і невпевненість в собі;
неможливість розпоряджатися своїм 
сімейним бюджетом та власними 
коштами;
недоїдання, голодування;
неможливість отримати якісне медичне 
обслуговування;
відмова від праці або навчання під 
тиском;
наявність житлових проблем;
злиденність.

НАСЛІДКИ ЕКОНОМІЧНОГО НАСИЛЬСТВА

порушення сексуальності, зокрема 
зниження або втрата сексуального 
потягу;
травми та пошкодження статевих 
органів;
інфекції, що передаються статевим 
шляхом;
наявність викиднів, мертвонароджених 
дітей та небажаних вагітностей;
суїцидальні наміри та спроби суїциду;
депресія;
соціальна замкнутість;

НАСЛІДКИ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА: 

ФОРМИ ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА:

ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО
ПАМ’ЯТАЙТЕ:


