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Статистика
домашнього
насильства - сумна:

90% випадків

домашнього насильства –
насильство чоловіків по
відношенню до жінок.
Усього близько 10% 

повідомлень про
насильство в сім`ї
доходить до

правоохоронних органів.



Можна виділити такі ознаки

насильства як соціального явища:

- наявність як мінімум двох суб’єктів;

- спричинення або створення загрози,

спричинення шкоди;

- умисний та цілеспрямований характер

діяння;

- здійснення проти або поза волею особи, на

яку воно спрямоване.





Домашнє насильство може містити в

собі наступні прояви:

• нанесення або погроза нанесення

тілесних ушкоджень;

• сексуальний напад;

• психологічна жорстокість (погрози,

залякування);

• створення економічної залежності;

• прогресуюча соціальна ізоляція

шлюбного партнера.



Фізичні ознаки насильства:

• погіршення фізичного та психічного здоров’я,

емоційні та психоневрологічні розлади;

• синці, забиті місця, відсутність зубів,

ушкодження кісток та м’яких тканин, наявність

частково залікованих попередніх травм, сліди

укусів, опіки незвичайної форми та в різних

частинах тіла, розриви статевих органів;

• поганий догляд за ротовою порожниною,

недотримання правил особистої гігієни,

відсутність догляду за волоссям, нігтями;

• втрата ваги, зневоднення;

• наявність хвороб, що передаються статевим

шляхом;

• викиди плоду, мертвонароджені діти, передчасні

пологи, брак ваги у немовлят.



•Психологічні ознаки:

•невідповідність отриманих ушкоджень

поясненням жінки щодо їх походження;

•історії про відвідування різних лікарів, які не

відповідають дійсності;

•відкладання часу звернення за психологічною

допомогою або відмова від неї чи будь-якого

зовнішнього втручання, спрямованого на

прояснення та корекцію ситуації;

•наявність скарг психосоматичного характеру;

•недостатнє лікування та невиконання приписів,

що їх надає лікар, через «брак часу», «відсутність

грошей», «необхідність виконувати хатні

обов’язки», «незначущість хвороби» тощо.

Альтернативою може стати «надмірне» лікування

або самолікування.



Психологічні ознаки:

• страхи, необумовлена тривожність, нерішучість,

повна безініціативність та відчуття

безпорадності;

• депресія, нав’язливі рухи та думки, схильність

до одноманітних рухів та дій на кшталт

розгойдування в кріслі, різання паперу,

розчісування одного й того ж пасма волосся;

• надмірне збудження, безсоння або, навпаки,

підвищена сонливість та уповільнення рухів

(останні вважаються проявом «лінощів»,

«нездатності добре виконувати свої домашні

обов’язки» та підсилюють відчуття провини);

•втрата соціальних контактів з родичами,

друзями, гостре відчуття самотності та

ізольованості;



Психологічні ознаки:

• уникання погляду в очі, приниженість у

поведінці, квапливість;

• суїцидальні наміри, погрози позбавити себе

життя;

• почуття провини за отримані фізичні

ушкодження;

• звуження свідомості, нездатність адекватно

оцінювати власне майбутнє, свої вчинки та

вчинки інших людей, поєднання підозрілості з

безмежною довірливістю.



Економічні  ознаки:

• нестача/відсутність можливості розпоряджатися

сімейним бюджетом та власними коштами;

• відмова від праці або навчання під тиском

чоловіка; праця на посаді/робочому місці,

обраному під тиском чоловіка;

• праця, зумовлена необхідністю утримувати

чоловіка, який водночас контролює (забирає) всі

фінанси в родині;

• одяг, взуття, які не відповідають сезону та

погодним умовам;

•ознаки існування в злиднях (незважаючи на

реальні прибутки родини);

• недоїдання;

• наявність житлових проблем (негараздів).



Економічні  ознаки:

• нестача/відсутність можливості розпоряджатися

сімейним бюджетом та власними коштами;

• відмова від праці або навчання під тиском

чоловіка; праця на посаді/робочому місці,

обраному під тиском чоловіка;

• праця, зумовлена необхідністю утримувати

чоловіка, який водночас контролює (забирає) всі

фінанси в родині;

• одяг, взуття, які не відповідають сезону та

погодним умовам;

•ознаки існування в злиднях (незважаючи на

реальні прибутки родини);

• недоїдання;

• наявність житлових проблем (негараздів).



Сексуальні  ознаки:

• порушення сексуальності, зокрема зниження або

втрата сексуального потягу;

•сексологічні та сексопатологічні симптоми;

• захворювання, що передаються статевим

шляхом;

• травми та пошкодження статевих органів;

• наявність викидів, мертвонароджених дітей та

небажаних вагітностей.






