
#УкраїнаБезНасильства

Просвітницький матеріал для молоді на тему протидії насильству



Статистика звернень до МВС щодо домашнього
насильства в 2019-2021 роках

повага
Надійшло звернень 

Складено
адмінпротоколів

Винесено термінових
заборонних приписів

Перебуває на обліку

12 місяців 
2019 року

8 місяців 
2020 року

8 місяців 
2021 року

Динаміка
(2020-2021)

141 814

109 345

16 503

70 697

138 984

91 845

30 379

80 524

203 724

101 122

33 242

86 942

+ 47%

+ 10%

+ 9%

+ 8%

*Згідно з офіційними данними МВС, розміщеними на єдиному веб-порталі за посиланням: 
https://mvs.gov.ua/press-center/news/podolannya-domasnyogo-nasilstva-ce-prioritetne-zavdannya-dlya-mvs-katarina-pavlicenko



Закони України:

“Про запобігання та протидію домашньому
насильству”

“Про забезпечення рівних прав та
можливостей жінок і чоловіків”

“Про охорону дитинства”

Нормативно-правові акти

Конвенція ООН про права
дитини



ЖОДНА ЛЮДИНА НЕ ЗАСЛУГОВУЄ 
НА НАСИЛЬСТВО

Домашнє насильство - протиправні дії або бездіяльність фізичного,
сексуального, психологічного, економічного характеру, що вчиняються у

визначеному колі осіб, незалежно від місця їх проживання.



СЕКСУАЛЬНЕ ЕКОНОМІЧНЕ

ПСИХОЛОГІЧНЕФІЗИЧНЕ

Форми домашнього насильства:



Історія шестикласника 
Андрія

 



НАВМИСНЕ завдавання фізичної шкоди іншій людині.

Фізичне
насильство  



Прояви
фізичного
насильства: 

 побої, стусани, ляпаси

обмеження людини в рухах  

примус вживати шкідливі
речовини

використання сторонніх
предметів для завдавання
шкоди



Історія Оленки



Психологічне
насильство

це використання переваги, щоб принизити та знецінити іншого
члена сім'ї, а також свідоме ігнорування його потреб та почуттів.



втягнення дитини у конфлікт між
дорослими, примус підтримати одного з
дорослих

ігнорування дитини як спосіб покарання

постійні домашні конфлікти чи
насильство, яке бачить дитина

образливі слова й приниження дитини 
— «В одне вухо влетіло, через інше
вилетіло»

Прояви психологічного
насильства щодо дітей



Історія Оленки і Марії 



Сексуальне
насильство

це будь-які дії сексуального характеру без добровільної згоди. 



Історія Романа



Економічне
насильство

позбавлення людини житла, їжі, одягу, іншого майна, коштів чи
документів, використання фінансової переваги.



АЛГОРИТМ 
дій 

свідка 

Запитати “як справи?”, “чи все гаразд?”

Вислухати та підтримати людину

Порадити звернутися на гарячу лінію з 
протидії домашньому насильству 116 123

Порадити звернутися до поліції за номером 102

Звернутися на Національну гарячу лінію для дітей та молоді 116-111



ПРОЙДІТЬ, БУДЬ ЛАСКА,
ОПИТУВАННЯ 



КОНТАКТИ
Урядовий контактний центр – 1547
Інформаційна консультація, психологічна підтримка, реєстрація відповідного звернення до державних органів.
Цілодобово і безкоштовно.

Національна гаряча лінія з попередження домашнього
насильства – 116 123 (з мобільного) або 0 800 500 335 
(зі стаціонарного)
Цілодобово, безкоштовно, анонімно.

Національна поліція України за номерами телефонів - 
 lO2 або O 8OO 5OO 2O2

Національна дитяча «гаряча» лінія для дітей та молоді
за номерами телефонів  - 116 111 або O 8OO 5OO 225 

Єдиний контакт-центр системи безоплатної правової
допомоги - 0 800 213 103

Спеціальні гарячі лінії для мешканців східних областей
«Гаряча лінія PIN» - 0 800 210 160 або 0 800 210 174

Lifeline Ukraine - 7333 
Національна професійна лінія з питань профілактики
самогубств та підтримки психічного здоров’я працює
24/7.



Питання ? 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

Будьте уважні до близьких та
дбайте про здоров’я ваших

стосунків! 


