
Ти маєш знати, що насильство, якого 
зазнаєш з боку рідних, словесна агресія 
та інша жорстока  поведінка є   з л о м  

Допомогу можеш отримати у дорослих, 
яким довіряєш!    Серед них  є: 

 

Інші члени родини  

Твій вчитель 

Шкільний психолог 

Лікар 

Священник 

 Сусіди 

Дільничий  інспектор 

 

Служба в справах неповнолітніх 

Облдержадміністрації  

(вул. Винниченка, 18 тел. 75-44-56) 

Міський відділ у справах 
неповнолітніх 

(Пл.. Ринок, 1, тел.  72-10-40) 

Львівський обласний центр соціальних 
служб для дітей сім’ї та молоді 

(Вул. Чайковського, 17, тел. 72-87-61) 

Притулок для неповнолітніх 

(Вул. Левандівська, 17в, тел. 67-93-49) 

Кризовий центр “Діти вулиці” 

Вул. К. Левицького 111,  тел. 76-76-37 

 

ЗЗЗАААХХХІІІДДДНННОООУУУКККРРРАААЇЇЇНННСССЬЬЬКККИИИЙЙЙ    ЦЦЦЕЕЕНННТТТРРР   
“““ЖЖЖІІІНННОООЧЧЧІІІ    ПППЕЕЕРРРСССПППЕЕЕКККТТТИИИВВВИИИ”””   

 
 

соціально-психологічні та юридичні 
консультації, групи взаємопідтримки. 
Усі послуги безкоштовні, анонімні та 

конфіденційні. 
 
 

Львів, пр. Червоної Калини, 36, 
(торговий комплекс «Шувар», 

3-й поверх) 
т. 295-50-60 

www.women.lviv.ua  
women@women.lviv.ua  

 
інформаційно-консультативна 
телефонна лінія підтримки 

222   ---   999666222   –––   999666222   
(((бббееезззкккооошшштттооовввнннооо)))   

   
НННаааццціііооонннаааллльььнннааа    “““гггаааррряяячччааа    ллліііннніііяяя”””   ззз    пппииитттааанннььь   
зззааапппоообббвввгггааанннннняяя   нннааасссиииллльььссстттвввууу    тттааа    зззааахххиииссстттууу    

пппррраааввв   дддііітттеееййй   
888   888000000   555000000   333333   555000  
(((бббееезззкккооошшштттооовввнннооо)))   

 
 

************************************************************ 
В рамках проекту «Вивчення та впровадження 

міжнародних стандартів прав людини при вирішенні 
проблеми насильства в сім’ї в Україні», підтриманого 

Делегацією Європейської Комісії в Україні 

 
 

 
Західноукраїнський центр  

«Жіночі перспективи» 
 
 
 

Насильство в сім’ї: 
 

безпека для дитини 
 

 
 
 
 
 

Коли тебе б’ють, штовхають, 
щипають, кидають в тебе 
різними предметами, 

обзивають та кричать на тебе, 
примушують до сексуальних 
стосунків  чи може кривдять 
на твоїх очах твою маму або 
сестру чи брата, - ти маєш 

право на захист. 
Ці дії – порушення твоїх прав! 



Конвенція ООН про права дитини: 
Стаття 19 . Держави-учасниці вживають всіх 
необхідних законодавчих, адміністративних, 
соціальних і просвітніх заходів з метою захисту 
дитини від усіх форм фізичного та психологічного 
насильства, образи чи зловживань, відсутності 
піклування чи недбалого і брутального 
поводження або експлуатації, включаючи 
сексуальні зловживання, з боку батьків, законних 
опікунів чи будь-якої іншої особи, яка турбується 
про дитину. 

 

Закон України “Про охорону дитинства” 
Стаття 9. Право дитини на вільне висловлення 
думки та отримання інформації  
Дитина вправі особисто звернутися до органу 
опіки та піклування, служби у справах 
неповнолітніх, центрів соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді, інших уповноважених органів за 
захистом своїх прав, свобод і законних інтересів.  

 
Стаття 10. Право на захист від усіх форм 

насильства  
Кожній дитині гарантується право на свободу, 
особисту недоторканність та захист гідності. 
Дисципліна і порядок у сім'ї, навчальних та інших 
дитячих закладах мають забезпечуватися на 
принципах, що ґрунтуються на взаємоповазі, 
справедливості і виключають приниження честі та 
гідності дитини.  
Держава здійснює захист дитини від:  

усіх форм фізичного і психічного насильства, 
образи, недбалого і жорстокого поводження з 
нею, експлуатації, включаючи сексуальні 
зловживання, у тому числі з боку батьків або 
осіб, які їх замінюють 

Пам’ятай! 
Твої батьки несуть відповідальність за твій 

повний та гармонійний розвиток 

Якщо в твоєму домі відбуваються 
сварки чи бійки, якщо тато кричить 

та кривдить маму, і це все 
відбувається не твоїх очах, ти маєш 
знати, що така поведінка батьків 
порушує твої права на безпеку і 

захист у власній сім’ї! 
 Ти маєш знати, що ніхто (навіть твої 
батьки) не мають права завдавати тобі 
кривди. 
 Дорослі мають свої проблеми. Сімейні 
сварки та конфлікти іноді відбуваються 
у твоїй присутності. Інколи тато у стані 
алкогольного сп’яніння  може поводити 
себе агресивно по відношенню до тебе 
чи інших членів сім’ї. 
Тобі може бути страшно і ніяково! 
Ти можеш почувати себе розлюченим 
або приголомшеним! 
Ти можеш бути наляканим або 
агресивним! 
Можеш почуватися винним! 
Тобі може бути соромно за власного 
тата чи маму! 
 

Пам’ятай! 
 Ти в цьому не винна! 

Ти в цьому не винен! 

 Діти не повинні спостерігати за 
насильницькими діями з боку  
когось із батьків! 
Ти маєш право заховатись у 
безпечному місці! 
 У ванній кімнаті ти можеш 
опинитись у пастці! 
 В кухні  теж небезпечно! Там 
більше предметів, які можуть 
дорослі використати для бійки. 
 Тікай до суддів, чи до інших 
людей, які можуть тебе захистити! 
 Потрібно завжди звертатись по 
допомогу! 
Не можна приховувати інформацію 
про те, яка кривда і насильство  
відбувається  в твоєму домі. 
 

Ти маєш завжди пам’ятати, що  
є місця безпеки і допомоги.  

Є  люди, які покликані тобі 
допомогти 

Пам’ятай! 
Це нормально любити обох 
батьків! 

Батьки можуть змінити свою 
поведінку одне щодо одного. 

Ти маєш право на захист і 
допомогу. 


