Рекомендації батьку/матері, чия дитина
піддалася зґвалтуванню в сім'ї
1. Намагайтеся викликати на довірливу розмову про те, що сталося.
2. Постарайтеся своєю поведінкою вселити віру у сили, майбутнє.
3. Запевніть в конфіденційності розмови, і в тому, що дитина потім сама
вирішить, що, коли і кому вона розповість про те, що сталося.
4. Скажіть дитині про необхідність виражати свої почуття і що це
природно. Кожен має право на будь-які почуття.
5. Допоможіть визначити основну складність, проблему.
6. Зменшіть відчуття провини, переконайте, що дитина не винна в тому,
що сталося.
7. Сприяйте підвищенню самооцінки.
8. Знайдіть в ситуації якомога більше позитивних моментів (залишилася
жива).
9. Допоможіть дитині усвідомити наявність резервних можливостей,
разом з нею знайдіть вихід із ситуації, що склалася.
10. Переконайте дитину, що вона обов'язково здолає свої переживання, а
стан, в якому вона знаходиться, пройде, але для цього потрібний час.
11. Підкажіть дитині "Як" і "Що" вона повинна робити, "Як реагувати",
поки не зможе мобілізувати власні сили.
12. Вітайте позитивне спілкування з однолітками і значимими дорослими,
заохочуйте відвідування секцій, гуртків і не дозволяйте повністю
ізолюватися від оточення, близьких людей.
13. Запропонуйте дитині різні матеріали для творчості, що дозволить
виразити почуття, зняти напругу.
Для того, щоб підтвердити чи спростувати це припущення, ми
пропонуємо елементарну діагностику дитини, що піддалася насильству.
Емоційний стан
- низька самооцінка, пасивність;
- понижений емоційний фон, апатія, страхи;
- занепокоєння, підвищена тривожність;
- депресивні стани, печаль.
Поведінка

- опозиційна; запобіглива, регресивна;
- не відповідає віку дитини;
- саморуйнівна (спричинення каліцтв, суїцидальні думки);
- виникнення різного роду відхилень в поведінці: агресія, дезадаптація,
адитивна, девіантна, делінквентна поведінка.
Інтелект
- зниження або повна втрата інтересу до школи;
- затримка або різке зниження рівня інтелектуального розвитку;
- зниження пізнавальної мотивації і, як наслідок, стійка неуспішність;
- порушення мовного розвитку;
- загальмованість у відповідях, при виконанні завдань;
- труднощі запам'ятовування, концентрації уваги.
Взаємовідносини з оточенням
- невміння спілкуватися з людьми, дружити;
- відсутність друзів або надмірна нерозбірлива дружелюбність;
- прагнення будь-якими способами, аж до нанесення самоушкоджень,
притягнути до себе увагу дорослих, або уникнення дорослих, підозрілість і
недовіра до них;
- вимога ласки і уваги або замкнутість, прагнення до самоти;
- агресивність і імпульсивність по відношенню до дорослих, однолітків;
- роль "козла відпущення".
Фізичний стан
- маленький ріст, недостатня вага;
- гігієнічна занедбаність, неохайний вигляд;
- психосоматичні захворювання, неврози;
- постійний голод і/або спрага;
- мастурбація.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ У ВИПАДКУ НАСИЛЬСТВА 12
-

• До поліції за номером 102.
• До центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
• До управління сім'ї та молоді районної, міської чи обласної
держадміністрацій.

• До громадських організацій, які надають допомогу постраждалим від
насильства.
• До психолога, соціального педагога, класного керівника тощо.
• До близької людини.
• На телефони "Гарячих ліній":
БЕЗКОШТОВНІ "ГАРЯЧІ" ТЕЛЕФОННІ ЛІНІЇ
• Національна дитяча "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" Центру "ЛА СТРАДАУКРАЇНА":
0-800-500-333 (для дзвінків з мобільного)
З'явилася в Україні з початку 2013 року. Консультують компетентні у
дитячих питаннях психологи, юристи та соціальні працівники. Тут маленькі
українці знайдуть підтримку та пораду стосовно своїх проблем. Батьки,
вчителі та вихователі матимуть змогу оперативно отримати індивідуальну
консультацію стосовно порушень прав дітей. Дзвінки на лінію - безкоштовні
як зі стаціонарних телефонів на всій території України, так і з мобільних усіх
операторів.
• Національна "ГАРЯЧА ЛІНІЯ" з питань запобігання насильству
(консультації юриста, психолога, соціального педагога):
0-800-500-335 та 116-123 (безкоштовно з міських телефонів), 386 - для
абонентів Київстар, Водафон
0-800-500-225 та 116-111
На Національній "гарячій лінії" з попередження домашнього насильства
можна отримати:
- інформаційні консультації (інформація про організації та установи, до
яких можна звернутися у конкретній ситуації, перелік документів, які
необхідно підготувати для звернення та інше);
- психологічні консультації (поради та підтримку психолога анонімно у
телефонному режимі);
- правову допомогу (консультації та рекомендації юристів щодо
конкретної ситуації, поради стосовно правильного складання необхідних
документів тощо).
• Омбудсмен з прав дитини в Україні Микола Миколайович Кулеба:
(044) 255-64-50
• Єдиний телефонний номер системи надання безоплатної правової
допомоги:

Зателефонувавши за номером 0 800 213 103 (безкоштовно зі стаціонарних
та мобільних телефонів), можна отримати такі послуги:
- безоплатну правову допомогу дітям, які перебувають у складних
життєвих обставинах;
- правові консультації;
- роз'яснення з питань отримання безоплатної правової допомоги;
- інформацію про гарячі телефонні лінії з питань надання соціальних
послуг та захисту прав людини, та установи, які опікуються відповідними
питаннями;
- зв'язатися з усіма центрами з надання безоплатної вторинної правової
допомоги; отримати інформацію про їх місцезнаходження, контактні номери
телефонів, інші засоби зв'язку.

