
ЯК ЗАПОБІГТИ ТА 
РЕАГУВАТИ  НА 
ГЕНДЕРНЕ      
НАСИЛЬСТВО

 ʁ ЩО ТАКЕ ГН?

Гендерне насильство ГН стосується будь-якого виду шкоди, заподіяної особі чи групі 
осіб через їхню фактичну або ймовірну стать, гендер, сексуальну орієнтацію та/або 
гендерну ідентичність.

Гендерне насильство є одним із найвиразніших проявів нерівних відносин сили між 
жінками і чоловіками. ГН може бути спричинене 4 факторами: культурним, правови-
ми, економічними і політичним.

 ʁ ФОРМИ  ГЕНДЕРНЕ НАСИЛЬ-
СТВО

Гендерне насильство має 5 категорій:

 • Фізичне насильство [напад, торгів-
ля людьми]

 • Психологічне насильство [жорсто-
ке поводження, ув’язнення]

 • Шкідливі традиційні практики 
[ранні/примусові шлюби, злочини 
проти честі, феміцид, перешкоди 

в отриманні доступу дівчатами до 
освіти, гендерно упереджений вибір 
статі]

 • Соціальне та економічне насиль-
ство [дискримінація/відмова у 
можливостях та послугах, обструк-
тивний характер законодавчої прак-
тики]

 • Сексуальне насильство [зґвал-
тування, сексуальне насильство, 
примусова проституція, сексуальні 
домагання, переслідування]



 ʁ ЩО ТАКЕ ДОМАШНЄ 
НАСИЛЬСТВО?

Домашнє насильство (ДН) є однією з най-
жорстокіших і найпоширеніших форм на-
сильства. Традиційно, домашнє насиль-
ство має прихований і тривалий характер. 
Домашнє насильство відбувається між чле-
нами сім’ї коли один з членів сім’ї вдається 
до насильства щодо іншого члена/членів 
сім’ї. Часто суспільство асоціює домашнє 
насильство лише з фізичним насильством 
між подружжям або інтимними партнера-
ми, але згідно із законодавством сьогодні 
домашнє насильство має набагато ширше 
визначення, включаючи сексуальне, пси-
хологічне та економічне насильство, а та-
кож примус.

 ʁ ХТО ТАКИЙ ЧЛЕН СІМ’Ї?
До членів сім’ї належать: мати, батько, ба-
буся, дід, дружина, дитина, усиновлена 
дитина, усиновлювач, подружжя усинови-
теля, прийомна сім’я (прийомна мати, бать-
ко-вихователь), онук, сестра, брат, батьки 
подружжя, зять, невістка, колишня дружи-
на, особи які перебувають у незареєстро-
ваному шлюбі та члени їхніх сімей, опікуни.

 ʁ ФОРМИ ДН 
Відповідно до грузинського законодав-
ства ДН має 6 видів: 

1. ФІЗИЧНЕ НАСИЛЬСТВО

 ʁ побиття, катування, ушкодження здо-
ров’я, незаконне позбавлення волі чи 
будь-яке інше

 ʁ дії, які спричиняють фізичний біль або 
страждання, ненадання вчасно ме-
дичної допомоги, що призвело до за-
подіяння шкоди здоров’ю або смерті 
жертви насильства;

2. ПСИХОЛОГІЧНЕ НАСИЛЬСТВО 

 ʁ шантаж, приниження, погрози або 
будь-які інші дії, які порушують честь і 
гідність людини; 

3. ПРИМУС 

 ʁ примушування особи за допомогою 
фізичної чи психологічної сили до ви-
конання або невиконання дії, 

 ʁ змусити особу терпіти дії, які здійсню-
ються проти її волі;

4. СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО 

 ʁ статевий акт із застосуванням на-
сильства чи погрози насильства, або 
з використанням сили, користуючись 
безпорадністю жертви; 

 ʁ статевий акт або інші дії статевого ха-
рактеру або дії статевого характеру 
сосовно дитини. 

5. ЕКОНОМІЧНЕ НАСИЛЬСТВО 

 ʁ діяння, що спричиняє обмеження пра-
ва на їжу, житло тощо

 ʁ діяння, що обмежує умови для нор-
мального розвитку, користування 
майновими і трудовими правами, 

 ʁ неможливість користуватися спільним 
майном і розпоряджатися своєю част-
кою цього майна.

6. НЕДБАЛІСТЬ ЩОДО ПРАВ ТА ІНТЕРЕСІВ 
НЕПОВНОЛІТНЬОГО

 ʁ невиконання батьками, іншим закон-
ним представником своїх обов’язків 

 ʁ безвідповідальне ставлення до задо-
волення фізичних і психологічних по-
треб неповнолітнього,

 ʁ обмеження його права на базову осві-
ту або невиконання дій, необхідних 
для реєстрації народження, викори-
стання медичних та інших послуг, якщо 
батьки, інший законний представник 
та/або інша відповідальна особа має 
відповідну інформацію, можливість і 
доступ до відповідних сервісів;



 ʁ МЕХАНІЗМИ ЗАХИСТУ ТА 
ДОПОМОГИ

Для оперативного реагування на факти 
насильства щодо жінок та/або домашнього 
насильства уповноважений орган з метою 
забезпечення захисту потерпілої особи та 
стримування певних дій кривдника може 
винести як тимчасовий захід запобіжний 
або охоронний припис.

Охоронний припис

документ, винесений судом (суддею) пер-
шої інстанції в порядку адміністративного 
судочинства, що визначає тимчасові захо-
ди захисту потерпілого. Охоронні приписи 
виносяться на строк до 9 місяців. Конкрет-
ний строк його дії встановлюється судом.

Обмежувальний припис

виданий уповноваженим працівником 
полiцiї, який визначає тимчасові заходи 
захисту потерпілого від насильства над 
жінками та/або домашнього насильства. 
Обмежувальний припис видається на строк 
до 1 місяця. 

 ʁ ДЕРЖАВНІ ПРИТУЛКИ ТА 
КРИЗОВІ ЦЕНТРИ

притулок - це місце тимчасового прожи-
вання потерпілих або тимчасове житло для 
потерпілих, які призначені для психологіч-
ної та соціальної реабілітації потерпілих, 
надання їм правової та медичної допомоги 
та захисту. 

У випадку насильства над жінками та/або 
домашнього насильства, якщо жертва цьо-
го просить, правоохоронні органи забезпе-
чують передачу потерпілої до притулку.

 • Потерпілу поміщають у притулок на 
строк до трьох місяців.

 • Якщо термін перебування в притулку 
закінчився, але безпека потерпілої все 
ще не існує, адміністрація притулку 
зобов’язана повідомити про це пра-
воохоронні органи, щоб забезпечити 
подальше реагування. 

Кризовий центр – це місце тимчасового 
розміщення ймовірних жертв та постраж-
далих від насильства, призначені для їх 
психологічної та соціальної реабілітації, 
первинної та невідкладної медичної допо-
моги та юридичної допомоги.

 • Особи (або їхні утриманці) можуть 
бути поміщені до кризового центру до 
та після призначення статусу жертви.

 • Кризовий центр – це місце тимчасово-
го розміщення ймовірних потерпілих і 
постраждалих, і призначені для їх пси-
хологічної та соціальної реабілітації, 
первинної та невідкладної медичної та 
правової допомоги. 

На жаль, іноді можуть нашко-
дити найближчі - ваш партнер 
або член сім’ї може завдати 
шкоди фізично, сексуально 
емоційно, вербально, фінан-
сово або через ізоляцію вас 
від родини та друзів. Ви мо-
жете відчувати сором і стиг-
матизацію з боку суспільства, 
але ніхто не має на це права.

 ʃ Сексуальне та гендерне 
насильство ніколи не є 
вашою провиною!

 ʃ Якщо ви зазнали або на-
віть підозрюєте насиль-
ство, вживайте заходів!!

 ʃ Неважливо, коли і де ста-
лося насильство!!!

 ʃ Ви все ще можете отри-
мати допомогу та під-
тримку!!!! 



УСІ ДЗВІНКИ БЕЗКОШТОВНІ, КОН-
ФІДЕНЦІЙНІ ТА ЗАХИЩЕНІ.
116 006 працює 24 години на добу, консуль-
тації надаються 9 мовами:

 »  Грузинська

 »  Англійська

 »  Українська

 »  Російська

 »  Турецька

 »  Азербайджанська

 »  Вірменська

 »  Арабська

 »  Фарсі

Кризові центри розташовані в 5 містах 
Грузії: Тбілісі, Кутаїсі, Горі, Озургеті та Мар-
неулі.

 ʃ Адреса Тбіліського кризового  
центру: вулиця Будапешті, 28

 ʃ Адреса Кутаїського кризового  
центру: вулиця Думбадзе, 59-61

 ʃ Адреса кризового центру Горі:  
вулиця Барнові, 9а

 ʃ Адреса Озургетського кризового 
центру: вулиця Грибоєдові, 21

 ʃ Адреса кризового центру Марнеулі: 
вулиця Руставелі, 41.
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Якщо ви стали жертвою насильства 
над жінками та/або домашнього на-
сильства чи постраждали від насиль-
ства, звертайтесь до центру екстре-
ного та оперативного реагування:

14 81
Якщо ваші права порушуються, теле-
фонуйте в Офіс державного захисника 
Грузії:

116 006

Особа, яка зазнала насильства, може 
отримати послуги кризового центру. 
Якщо у вас є запитання, телефонуйте 
на консультаційну гарячу лінію

World Vision Georgia в рамках глобальної програ-
ми реагування на кризу безперервно впроваджує 
заходи підтримки українських біженців у Грузії з 
першого дня кризи за фінансової підтримки Aktion 
Deutschland Hilft (ADH).
Проект спрямований на допомогу сім’ям, перемі-
щеним з України внаслідок кризи, що передбачає 
проведення первинних заходів із цільовими гру-
пами – оцінка потреб, психосоціальна підтримка, 
доступ до державних послуг, своєчасне та ефек-
тивне надання необхідної інформації та подаль-
ше направлення. Якщо ви зацікавлені, ви можете 
приїхати в офіс World Vision Georgia або зв’язати-
ся з нами:

Адреса: д. Узнадзе 78, 2 пов

Телефон: +995 577 258479

Електронна адреса: info@worldvision.ge

Веб-сайт: www.worldvision.ge

Facebook: /WorldVisionInGeorgia

Цей брошура було створено за фінансової підтримки 
Aktion Deutschland Hilft e.V. Зміст цього документа є ви-
ключною відповідальністю Ворлд Ві¬жин Грузія і ні за яких 
обставин не може вважатися таким, що відобра¬жає пози-
цію Aktion Deutschland Hilft e.V.

http://

