
Графік роботи 

бібліотеки: 

Ми працюємо для Вас 

щодня крім неділі 

- З понеділка по 

п’ятницю з 9.00 до 

17.00 без перерви 

- Субота з 9.00 до 

16.00, перерва з 

12.00 до 13.00 

  

В Україні діє Національна 
«гаряча» лінія з протидії 
насильству: 386 — 
безкоштовно з мобільного 
для абонентів МТС, Київстар 
та Лайф.  

0 800 500 335 - 

безплатно зі стаціонарних 
телефонів. По всій країні 
існує понад дві тисячі 
реабілітаційних центрів, в 
яких надається пси-
хологічна, соціальна, 
інформаційна та юридична 
підтримка і консультації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Сватівська Центральна районна 

бібліотека ім. Полякова 

вул. Леніна, 20 місто Сватове  

Луганська область 92600 

Тел: (факс) 32749 – директор 

33458 – відділ обслуговування. 

ел. пошта: svt_bibl@rambler.ru  

сайт: http://knigosvit.narod.ru 

Сватівська центральна районна 

бібліотека ім.Полякова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пам’ятка 

 

 

Сватове, 2011 
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Насильство має бути зупинено! 

«Насильство в сім'ї — це 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 

завдають йому моральної шкоди, шкоди його 

фізичному чи психічному здорорв'ю.» (Із 

Закону України «Про попередження 

насильства в сім'ї») 

Парадоксально, але у сучасному 

цивілізованому світі ми все частіше бачимо 

докази того, що насильство щодо жінок є 

поширеним явищем. Щонайменше кожна третя 

жінка у світі у своєму житті зазнала побоїв, 

примусу до сексу або іншого приниження, до 

того ж, кривдником була знайома їй людина. Це 

найпоширеніший вид порушення прав людини, 

який спустошує життя, розбиває спільноти і 

перешкоджає розвитку жінки як особистості. 

В Україні насильство у сім'ї ( домашнє 

насильство) усе ще залишається замовчуваним 

явищем, яке фіксується тільки в його крайніх 

проявах, коли приховувати це стає вже 

неможливо. У більшості випадків жертви не 

повідомляють про те, з чим їм доводиться 

зіштовхуватися, намагаючись «не виносити 

сміття з хати», і до останнього прагнуть 

подолати проблему самотужки. Часто 

працівники правоохоронних органів 

відмовляються реєструвати випадки насильства 

й адекватно реагувати на них, думаючи, що 

родина вирішить свою проблему самостійно. 

Жінка часто залишається сам на сам не тільки з 

насильством, але й з його економічними, 

соціальними та психологічними наслідками. 

Насильство в сім'ї є однією з найбільш 

розповсюджених форм порушення прав 

людини. За даними соціального опитування цю 

тему визнали актуальною 81% респондентів. 

 За даними досліджень 56% жінок 

щонайменше один раз у своєму житті ставали 

жертвами пригнічення з боку чоловіків. 

Домашнє насильство по відношенню до жінок в 

рівній мірі чиниться чоловіками освіченими, 

заможними, тими, які мають авторитет на 

роботі та в суспільстві. Домашнє насильство 

проявляється у всіх верствах суспільства. 

Майже в половині випадків насильства чиняться 

у сім'ях з високим та середнім рівнем достатку. 

 
 
Насильство у сім'ї набуває різних форм: 

як у прояві фізичної агресії - ляпасів, побиття, 

чи примусу до сексу, так І психологічного тиску 

через залякування, постійне приниження та 

різних варіантів маніпулювання, як, наприклад, 

ізоляція від сім'ї та друзів, контроль та 

обмеження свободи пересування, позбавлення 

доступу до інформації та допомоги. 

Дані щодо домашнього насильства по 

відношенню до жінок: найпоширенішим є 

психологічне насильство, на яке припадає 
3
Л 

випадків, на 2-му місці — фізичні знущання, що 

спостерігаються в 1/3 випадків. На 3-му місці - 

економічне насильство, на яке припадає 5 

відсотків випадків. 

 Економічна залежність, страх втратити 

годувальника у родині, або безвихідь, коли 

житло належить чоловікові, роблять жінку 

особливо вразливою. Також жахливі випадки 

насильства трапляються саме тоді, коли жінка 

намагається покинути чоловіка, який її 

кривдить. Результати показують, що рівень 

ризику зростає на 75%, коли жінка наважується 

покинути чоловіка або розірвати з ним 

стосунки.  

 
Ресурси Інтернету, що допоможуть вам 

 
 ПРОТИВ НАСИЛИЯ 

http://www.nasiliyu.net/  

 

 Нет насилию http://www.stop-beda.ru/ 

 

 Останови насилие 

http://ostanovinasilie.org/ 

 

 «НЕТ домашнему насилию!» 

http://ostanovimnasilie.org.ua/ 

 

 Женский Психологический Клуб  

http://www.happywomenclub.ru/index.php 

 

 Останови насилие: социальная сеть в 

«Фейсбуке» 

http://www.facebook.com/pages/Останови-

насилие/165026913533535 
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