Долучайтеся до нас у соціальних мережах

Насильство починається з дрібниць.
Звернися по допомогу!
Якщо ти або хтось із твого оточення опинилися в одній із ситуацій,
звернися за допомогою до:
•

дорослих, кому ти довіряєш (це можуть бути батьки, вчитель/вчителька або
спортивний тренер/тренерка, медіатор/медіаторка, старший брат/сестра,
інший/інша родич/родичка);

•

поліції за номером «102»;

•

працівників ювенальної превенції;

•

дільничного офіцера поліції/дільничної офіцерки поліції;

•

шкільного офіцера поліції/шкільної офіцерки поліції;

•

працівників закладу освіти, де ти навчаєшся;

•

працівників медичного закладу;

•

служби у справах дітей Центру соціальних служб для сім’ї дітей та молоді;

•

громадських організацій, які працюють в сфері захисту прав та інтересів
дітей;

на Національну дитячу «гарячу» лінію за номером:

0-800-500-225 або 116 111
(безкоштовно зі стаціонарного та мобільного, анонімно)

Ця публікація була створена за фінансової підтримки Європейського Союзу в рамках
проєкту «Створення механізму протидії булінгу та насильству у закладах освіти», який
здійснюється ГО «Ла Страда-Україна» та Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ) за фінансової
підтримки Європейського Союзу. ЇЇ зміст є відповідальністю ГО «Ла Страда-Україна» та
необов’язково відображає позицію ЮНІСЕФ та Європейського Союзу.

ПРИВІТ!
Пройди тест і дізнайся як проявляється насильство та як треба діяти в ситуації насильства.
ТЕБЕ АБО КОГОСЬ ІЗ ТВОЇХ ДРУЗІВ ЧИ ЗНАЙОМИХ:
штовхають  хапають  викручують руки  смикають за волосся    ставлять синці  принижують  псують особисті речі
 примушують до важкої роботи  словесно ображають  залякують  чинять дії сексуального характеру  глузують
 погрожують вбивством  позбавляють їжі, одягу, майна або коштів  вимагають грошей
 застосовують будь-які інші дії, які завдають біль та тілесні ушкодження  вчиняють інші дії, що тобі шкодять та завдають страждань тощо
ТАК

Це вчиняє будь-хто (стороння особа)?

НІ

ТАК

НІ
Це вчиняє батько, мама, дідусь,
бабуся, сестра, брат, дядько, тітка
або інші родичі?

НІ

Це вчиняють учні, учениці, педагоги, адміністрація
закладу освіти, персонал (тех. персонал, кухар(-ка),
водій(-ка), медсестра(-брат) тощо), батьки інших
учнів відносно тебе або інших учнів/учениць?

Це вчиняють учні, учениці відносно
педагогів, адміністрації закладу
освіти або інших учнів/учениць,
персоналу, батьків інших дітей?

НІ

ТАК

ТАК

ТАК
І це відбувається будь-де?
(в закладі освіти або/та поза його
межами)

НІ

ТАК

ТАК

Це відбувається проти твоєї волі?

ТАК

ЗНАЙ!
Не залежно від твого бажання
ці дії є насильством, бо завдають
тобі шкоди.
Звернися по допомогу!

Це відбувається в місці
проживання або в інших місцях?

НІ

НІ

Це відбувається під час освітнього
процесу. Під час проведення
позашкільних заходів? На території
навчального закладу освіти?

НІ

Це відбувається за допомогою мобільних
телефонів, Інтернету та/або інших
електронних пристроїв?

ТАК

ТАК

Це – домашнє насильство!
Не мовчи! Розірви коло насильства.
Звернися по допомогу!

Це відбувається систематично?

Можливо ти або хтось із твоїх
друзів, знайомих, рідних
ставали свідками такої ситуації?

ТАК

ТАК

ЗНАЙ!
Це – булінг! Вихід є!
Звернися по допомогу!

ЗНАЙ!
Це – прояви насильства!
Насильство – це порушення прав
людини. Не залишайся осторонь!
Дій! Звернися по допомогу!

Це – кібербулінг!
Звернися по допомогу!

НІ

Чи були випадки коли ти
застосовував/ла силу або
принижував/ла когось?

НІ

ТАК
ЗНАЙ!
Твої дії, спрямовані проти волі
людини - це насильство!
Дізнайся як змінити
свою поведінку.

ЗНАЙ!
Все вище перелічене це прояви насильства!
У таких ситуаціях не
залишайся осторонь!
Звернися до дорослих!

Ти можеш звернутися...

