
З 25 листопада до 10 грудня

проводиться щорічна міжнародна акція

«16 днів проти насильства» 

ініційована Першим всесвітнім інститутом
жіночого лідерства 1991 року.



Під час проведення кампанії особлива увага приділяється

наступним значущим датам:

 25 листопада   – Міжнародний день проти насильства щодо

жінок

 1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом

 2 грудня – Міжнародний день боротьби за скасування

рабства

 3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю

 5 грудня – Міжнародний день волонтера

 6 грудня – вшанування пам’яті студенток, розстріляних у  

Монреалі

 10 грудня – Міжнародний день прав людини

Цими датами підкреслюється символічний зв’язок між

насильством проти жінок та правами людей.

Україна приєдналася до акції «16 днів проти насильства»

2001 року.



Відповідно до Закону України «Про попередження насильства в 

сім’ї» виділяють чотири види насильства:

фізичне      психологічне      сексуальне            економічне

Сімейне насильство має характер всесвітньої ендемії. Статистика 

приголомшлива: за оцінками Всесвітньої організації охорони здоров’я, до 

30% жінок зазнавали фізичного та/або сексуального насильства. У Європі 

домашнє насильство посідає перше місце серед причин смерті жінок віком 

від 16 до 44 років, випереджаючи дорожньо-транспортні пригоди й 

онкологічні захворювання.



НАСИЛЬСТВО Є ПОРУШЕННЯМ ВАШИХ 

КОНСТИТУЦІЙНИХ ПРАВ І СВОБОД!

Першим кроком до подолання проблеми насильства

в родині має стати її усвідомлення!

Щороку понад 3 млн. дітей в Україні спостерігають за актами насильства у 

сім’ї або є їх вимушеними учасниками. Діти скривджених матерів у 6 разів

частіше намагаються накласти на себе руки, а 50% схильні до зловживань

наркотиками і алкоголем.



Якщо Ви потерпаєте від насильства, звертайтесь по 

допомогу до:

Органу внутрішніх справ

(зателефонуйте 102)

Обласної, районної (міської) 

державної адміністрації

Дільничного 

інспектора 

поліції

Кримінальної 

поліції у 

справах дітей

Управління 

сім’ї та 

молоді

Громадських 

організацій, 

які надають 

допомогу 

постраждалим 

від насильства

Центру 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей 

та молоді

Кривдникам загрожує покарання у вигляді 150-240 годин громадських робіт, 

арешт до 6 місяців або обмеження волі до 5 років.



Ви можете отримати безкоштовні консультації:

 Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього

насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації:

0 800 500 335 або 116 123 (з мобільного)

 Національна дитяча «гаряча лінія»: 0 800 500 225 або 116 111

 Інформаційна лінія центрів з надання безоплатної вторинної

правової допомоги: 0 800 501 701

 «Гаряча лінія» Національної поліції України: 0 800 500 202

 Всеукраїнський телефон довіри: 0 800 501 701

 Консультації електронною поштою: info@la-strada.org.ua



ПРОти НАСильства : [збірка / П. Ренкіна та ін.]. -

[Вид. 2-ге, доповнене та оновлене]. - [К. : ВАІТЕ,

2018]. - 326 с.

Ця збірка про нас. Проти насильства.

Новели, де ситуації, герої та героїні упізнавані та

живі. Коментарі психологів, що допомагають

розібратися в ситуації. Поради адвокатів, як діяти,

куди звертатися, які документи подавати, коли Ви

або хтось інший зазнає насильства.

Ген справедливості : зб. інтерв'ю у програмах "Ген

справедливості" та "Протидія насильству в сім'ї" на

Громадському радіо (2015-2018) / [упоряд. Н.

Кизицька]. - [К. : Компанія ВАІТЕ, 2018]. - 700 с.

Збірка містить матеріали про діяльність системи

безоплатної правової допомоги в Україні, зокрема

про історії захисту прав та представництва інтересів

вразливих груп населення та про проблему

домашнього та ґендерно обумовленого насильства:

як протидіяти цьому явищу та допомагати

постраждалим.



Запобігання домашньому насильству і торгівлі жінками :

підручник з проведення тренінгів / підготовлено Р.

Безпальчою [та ін.]. - К. : Нічлава, 2001. - 256 с.

З підручника можна отримати інформацію з проблеми

ґендерного насильства над жінками, а також

міжнародний досвід, який показує стратегії вирішення

цієї проблеми. Детальний опис методик і нестандартна

форма подачі матеріалу зацікавить спеціалістів, які

бажають зрозуміти й опанувати тренінгові техніки.

Міжнародний досвід попередження та протидії

домашньому насильству : монографія / [авт.: А. О. Галай та

ін.]. - К. : КНТ, 2014. - 160 с.

Видання підготовлене за результатами наукового

дослідження досвіду попередження та протидії

домашньому насильству в країнах світу. Ключовими

аспектами вивчення стали державна політика, національне

законодавство, кращі практики попередження і протидії

сімейному насильству в діяльності державних органів та

поліції, недержавних інституцій. За результатами

розроблено конкретні пропозиції щодо системного

удосконалення протидії насильству в сім’ї в Україні.



Коломоєць О. Д. Адміністративно-правове

регулювання відповідальності за вчинення насильства

у сім'ї : навч. посібник / О. Д. Коломоєць ; за ред.

Пєткова С. В. - 2-ге вид., випр. і доп. - К. : КНТ, 2019. -

222 с.

Навчальний посібник присвячений дослідженню

проблем адміністративно-правового регулювання

відповідальності за вчинення насильства у сім’ї.

Протидія насильству і захист порушених прав громадян.

Консультує юридична клініка : науково-практ. посібник. -

К. : Атіка, 2008. - 176 с.

Посібник призначений надати допомогу у справі захисту

прав людини і правопросвітньої діяльності в Україні.

У ній подається добірка юридичних консультацій,

об’єднаних тематикою протидії насильству. Кожна

консультація містить детальне роз’яснення норм

законодавства і зразки юридичних документів, які

необхідні у наведених справах.



Профілактика психологічного насильства і маніпулювання

свідомістю та розвиток критичного мислення в

молодіжному середовищі : Матеріали міжнар. наук.-

практ.конференції (27-28 трав. 2004 р., м.Київ) / Гол.ред.

М.М.Слюсаревський. - К. : Укр. центр політ.менеджменту,

2005. - 320с.

Збірник матеріалів міжнародної конференції містить

наукову інформацію та висвітлює практичний досвід із

запобігання психологічному насильству, формування у

молоді необхідних навичок особистісного зростання і

протистояння негативному впливу структур та

організацій, що використовують методи психологічного

маніпулювання і контролю свідомості.

Жінки та безпека / за заг. ред. С. Ф. Джерджа ;

Всеукраїнське громадське об'єднання "Громадська ліга

Україна-НАТО", Проект "Імплементація концепції

гендерної рівності в безпековій сфері". - [К.] : Стікс-Ко,

2014. - 100 с.

В основу посібника покладений інформаційний

матеріал з ґендерної проблематики в секторі безпеки.

Публікація узагальнює практичний досвід,

дослідження та висновки українських експертів, а

також рекомендації міжнародних інституцій, зокрема

ООН та НАТО.



Фулей Т. І. Основи ґендерної рівності : навч.-

метод. посібник для суддів / Т. І. Фулей ; Акад.

суддів України, Українсько-канадський проект

судової співпраці. - К. : Тютюкін, 2010. - 240 с.

Посібник розроблений з метою оволодіння

знаннями та навичками, необхідними суддям для

здійснення правосуддя на засадах верховенства

права та рівності всіх учасників судового процесу

перед законом і судом незалежно від статі.

Аналізується зарубіжна та міжнародна судова

практика з розгляду справ, пов’язаних з

дискримінацією за ознакою статі.

Посібник з адвокації для жіночого руху в Україні /

[В. Кучереносов та ін.]. - [К. : б. в., б. р.]. - 100 с.

Посібник містить практичні поради з адвокації,

ресурси адвокації для громадських організацій, що

працюють у сфері ґендерної рівності та приклади

успішних адвокаційних кампаній.



Марценюк Т. О. Гендер для всіх. Виклик стереотипам

/ Т. О. Марценюк ; Тамара Марценюк. - К. : [Основи],

2017. - 256 с.

Чи чули Ви, що в Україні зарплата жінок у

середньому на 30% менша від зарплати чоловіків і тут

досі існує список із кількох сотень професій,

заборонених для жінок? А як Ви вважаєте, у якій саме

сфері дискриміновані чоловіки? Чи знаєте Ви, що

таке сексизм, ейджизм, ромофобія?

У цій книзі Ви отримаєте відповіді на ці та інші

запитання. Якщо Вас бентежать суспільні нерівності і

Ви хочете зробити це суспільство кращим – ця

книжка для Вас.

Гейтс М. Мить піднесення : розширення прав і

привілеїв жінок, що здатне змінити світ / М. Гейтс ;

Мелінда Ґейтс ; з англ. пер. Ірина Павленко. - К. :

BOOKCHEF : [Форс Україна], 2019. - 304 с.

Книжка «Мить піднесення» - це терміновий заклик

до сміливості й рішучості. Упродовж останніх

двадцяти років Мелінда Ґейтс виконувала важливу

місію – скрізь відшукувала людей із невідкладними

потребами. На цьому шляху для неї стало очевидним

одне: якщо хочеш піднесення суспільства, потрібно

припинити принижувати жінок.



Адізес І. К. Сила протилежностей : як бізнес-

методика допомагає створити гармонічну сім'ю / І.

К. Адізес ; Іцхак Калдерон Адізес ; [пер. з англ. В.

Стельмаха]. - Х. : Фабула #PRO : [Ранок, 2019]. -

176 с.

Адізес розробив методику, за якою стосунки – це

живий організм, а проблеми спричинюються

нестачею певних «вітамінів» у раціоні. У першій

частині книжки автор знайомить читача із

принципами цієї методики, а в другій пропонує

терапевтичні заходи для урегулювання конфліктів і

встановлення гармонії у парі.

Слотер А.-М. Між двох вогнів. Чому ми досі

обираємо між роботою та сім'єю / А.-М. Слотер ;

Анна-Марі Слотер ; пер. з англ. Вікторія Рубич. - К.

: Наш формат, 2018. - 288 с.

«Між двох вогнів» дає змогу по-новому глянути на

баланс між роботою й особистим життям. Авторка

порушує тему ґендерної рівності та детально

аналізує стресові умови, в яких постійно

доводиться перебувати сучасним успішним жінкам.




