
 ЯК УБЕРЕГТИСЬ ВІД
ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА
 (ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ)


 З  початку  стосунків  не  дозволяйте  себе

ображати  чи  принижувати,  а  також
вчиняти  стосовно  Вас  дії,  які  можуть
привести до насильства. 

 Коли Ви бачите, що член сім’ї перебуває
у  стані  сп’яніння,  не  з’ясовуйте  з  ним
стосунків  та  не  реагуйте  на  провокації.
Спробуйте його заспокоїти, але не робіть
при цьому різких зауважень.

 Намагайтеся  говорити  з  кривдником
максимально  спокійно,  зрозуміло,  чітко
передаючи  свої  почуття  і  переживання.
Ваші  жести  та  міміка  не  повинні
викликати агресії з його боку.

 Не  провокуйте  конфліктів.  Якщо  Ви
бажаєте примусити члена сім’ї ревнувати
чи  злитися,  Ви  можете  спровокувати
негативне  ставлення  до  Вас  і,  як
наслідок, виникнення конфлікту.

 Уникайте суперечок у ванній кімнаті  чи
на кухні, де є гострі та ріжучі предмети.

 Якщо  зупинити  конфлікт  не  вдається,
спробуйте  залишити  приміщення  та
вийдіть на вулицю. На людях конфлікт, як
правило, стає менш напруженим.

 Зіткнувшись  з  першими  проявами
насильства подумайте про власну безпеку
та безпеку своїх дітей. Уявіть найгірший
розвиток подій та продумайте свої  дії  у
такій ситуації.

 Домовтесь  з  сусідами,  щоб  вони
викликали поліцію, якщо почують галас і
крики з вашої оселі.

 Якщо  Вами  отримано  тілесні
ушкодження,  обов’язково  зверніться  до
медичного  закладу.  Ви  не  лише
отримаєте  медичну  допомогу,  але  й
лікарську  довідку,  яка  буде  важливим
доказом в суді. 

 У  безпечному  але  доступному  місці
заздалегідь  заховайте  невеликий пакет  з
найважливішими  речами  (одяг,  гроші,
ліки, ключі, особисті документи, а також
документи,  які  підтверджують  право



власності),  продумайте  маршрут  Вашої
втечі  та  визначте  декілька  місць,  де  Ви
могли б переховуватись деякий час.

 Зробіть  все  можливе,  щоб  кривдник  не
знайшов  Вас,  сховайте  або  знищить  всі
свої  записи  та  адреси,  які  б  допомогли
кривднику  знайти  Вас  (записні  книжки,
конверти з адресами тощо).

 Заздалегідь  обдумайте  можливі  варіанти
вирішення  питань  розподілу   майна
(квартири, машини), стягнення аліментів,
визначення  місця  подальшого
проживання. Краще за все звернутись до
кваліфікованих  юристів  соціальних
служб  або  громадських  організацій,  чиї
послуги є безкоштовними.

 Продумайте,  як обмежити спілкування з
домашнім кривдником після розлучення і
зберегти  від  нього  дітей.  Наприклад,
попросіть  колег  поцікавитись,  хто  вам
телефонує,  попередьте  співробітників
дитячого  садочка,  хто  може  забирати
дитину додому, ходіть до інших магазинів
тощо  (тобто  доцільно  змінити  звичні
маршрути).

 Тримайте  під  рукою  номери  телефонів
поліції  та  інших  установ,  до  яких  Ви
можете  звернутися  за  допомогою:
управління  соціального  захисту
населення;  служби  у  справах  дітей;
центру соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді тощо.

 Не  закривайте  очі  на  факти  учинення
домашнього насильства, навіть якщо Вам
страшно або соромно кудись звертатись.
Сама собою проблема вирішена не буде.

 Якщо  ситуація  критична,  залишайте
помешкання  негайно,  навіть  якщо  не
вдалось взяти необхідні речі.

 У  разі  потреби,  не  вагаючись
телефонуйте  до  районного  підрозділу
поліції,  або  на  номер  "102"  з  метою
термінового  втручання.  Представникам
поліції, які приїдуть на виклик, детально
опишіть  все,  що  відбулось,  покажіть
тілесні  ушкодження,  а  також  меблі  та
речі,  що  були  розбиті  або  поламані
домашнім агресором.


