
Що я роблю як пращвник, колега чи друг

У раз! гпдозри на насильство в 
близьких/с!мейних стосунках?

" У насильства 
багато облич.

Дивись! Спитай! Роз’ясни!
Насильство може бути 

ф!зичним, 
психолопчним, 
сексу альним, 
фшансовим 

або у вигляд!
• Рани та синц!
• Вогнян! та ножов! поранения
• Запаморочення
• Порушення концентрацн
• Розлади харчування та сну
• Збудження та невщповщна 

поведи ка
• Тримаеться осторонь
• Депреая
• Здаеться дралвливим
• Змнюе поведи ку
• Часто порушуе домовленосп
• Людина не погоджуеться на 

допомогу, яка потребуе 
нформацн про ам'ю

• Партнер часто присутнм при 
зустр!чах

• Част! в!зити до л i каря з 
дифузними симптомами

• Реакцн при дотику
• Застосування !нтоксикант!в

Це картка Д1Й для сшв- 
робиниюв мунщипалиету 
Бйорнафьорден у зв'язку 
з планом дш проти 
насильства 
у близьких стосунках. 
Для отримання додатковоТ 
1нформацн дивггься: 
"Безпека

Спробуйте встановити д!алог, щоб насильство 
могло бути визнано.
Варто печати з:

• Я занепокоений...

Пот1м опишпъ те, що ви бачите:

• Здаеться, ви часто вщеутн! на робой.

• Ви, здаеться, втомлен!

• Я бачу, що у вас е анець на рущ

Продовжуйте з:

• Можливо, це не стосуеться вас, але на мое 
переконання, багато людей, як! мають якюь 
неприемност! вдома, можуть мати так! проблеми. 
Що ви думаете з цього приводу?

•Як в и почуваетесь удома?

Шд казна!

• Намагайтеся не вживати слово "насильство"
• Ставте вщкрит! запитання (не лщируюч!)
• Слухайте активно - кажпъ " Гм...розкажпъ про це
• докладн!шё'
• Повторюйте ключов! слова
• Небажано вживати вщгуки про те, що трапилося, 

наприклад, «ой! Такжахливо!»
• Пристосуйте питания до в!ку та розумння

Як спрацьовуе насильство?
• ПобоТ, погрози, сексуальний примус

нехтування 
обов'язками.

• Смикання за волосся, пщпалювання, принижения 
або глузування
• В!дсутн!сть права розпоряджатися власними грошима
• Вщмова в контакт! з рщними та друзями
• Знищення речей, якими людина захоплюеться.
• Жорстоке поводження з домашн!ми тваринами.
• Примусовий шлюб.

Насюльки серйозним с насильство?
• коли це було востанне?
• Опиш!ть, що сталося
• Ви боТтеся, що щось станеться в майбутньому?
• Чи е ризик для життя i здоров'я вас або ваших д!тей?
• Чи був у вас попередн!й контакт з пол!ц!ею або 
кризовим центром?

Фактори ризику
припинення сильного життя, минул! насильницьк!
!нциденти, доступ до зброТ, безробптя, (финансов! труднощ!, 
хвороби та залежност!, можуть означати пщвищений ризик 
загострення насильства та нав!ть вбивства партнер!в. 
Полщ!я та кризовий центр мають бути повщомленг

• Попрооть потери i л ого/-у записати, що сталося i 
що вщбуваеться, де i коли це сталося.
• Повщомте потертлого про те, що ви хочете 
зробити з тим, що вам зараз стало вщомо.

протягом усього життя: 
план
боротьби з насильстеом 
у близьких стосунках".
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Гострі ситуації  

У разі серйозних загроз або фізичних 
травм після насильства і домагань. 

• Викликайте поліцію, щоб 
запобігти новим гострим 
зловживанням. Розкажіть, що ви 
бачили і чому ви боїтеся нових 
зловживань (обов'язок запобігання). 
Жертва насильства може повідомити 
про насильство або поліція може 
порушити справу. 

 
• У разі підозри на насильство, 

зверніться до Приймального центру 

у зв'язку з насильством у 

Бергенському Відділенні 

невідкладної допомоги (legevakt) для  

фіксації слідів насильства. 

 

• Пропонуйте підвезти потерпілу 

людину до кризового центру в 

Бергені, де вона може жити 

безпечно. Кризовий центр має 

процедури оцінки ризиків та 

процедури вивозу майна. 

Що ти маєш робити? 

Мета полягає в тому, щоб спонукати потерпілого зв'язатися 

з допоміжним апаратом, щоб насильство припинилося. 

Анонімне обговорення 

Якщо ви не впевнені, що робити, ви можете обговорити 

справу анонімно в кризовому центрі або поліції. 

Зателефонуйте та домовтеся про розмову з спеціалістами 

кризового центру. 

Інформація про допомогу яка може бути 

запропонована потерпілому.   

Допоможіть людині, яка зазнала насильства, знайти 

інформацію про систему підтримки.  

Зверніться до кризового центру для отримання додаткової 

інформації та матеріалів. 

 

Розмова з радником у кризовому центрі 

Запросіть потерпілого з собою для розмови в кризовому 

центрі. Кризовий центр може допомогти оцінити заходи 

безпеки, чи слід повідомити про відносини у поліцію, а 

також надати поради та вказівки щодо шляху зупинення 

насильства. 

 

Не всі мають потребу жити у кризовому центрі.  

Жертви насильства можуть отримувати консультації з 

радниками під час важкої фази. 

 

Як учасник системи підтримки ви також можете запросити 

кризовий центр для зустрічі з особою, яка зазнала 

насильства. 

 

Важливі номери телефонів 
• У разі виникнення надзвичайних ситуацій щоб убезпечити 

докази, викликайте поліцію за номером 112 

 
• Поліція: 02800 

 
• Кризовий центр для Бергена та околиць: 55315050 

 
• Приймальний центр у зв'язку з насильством у Бергенському 

Відділенні невідкладної допомоги (legevakt): 55559950 
•  
• Відділення невідкладної допомоги: 116 117 

 

• Центр проти примусового шлюбу, каліцтв статевих органів та 
негативного соціального контролю: 47809050 

•  
• Допомога в умовах життєвої кризи у Бергенському Відділенні 

невідкладної допомоги (legevakt): 55568754 
 

• Консультаційна група проти насильства та домагань у 
муніципалітеті Бйорнафйорден: 98499710 

      Див. також: bufdir.no/vold 

 

 

 

Для отримання додаткової 

інформації дивіться: 

"Безпека протягом усього 

життя: план боротьби з 

насильством у близьких 

стосунках" 

Діяти 

ОБОВ’ЯЗОК ЗАПОБІГАТИ: 
кожен має особистий обов’язок 

повідомляти про тяжкі злочини 
або іншим чином запобігати їх 

і попереджати. 



Що я маю робити 

У разі підозри на насильство і сексуальні домагання над дітьми? 
-  для тих, хто працює з дітьми, є державним службовцем або сусідом

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

У насильства багато облич.  

Насильство може бути 

фізичним, психічним, 

сексуальним, фінансовим у 

вигляді нехтування 

обов'язками. 

Насильство та домагання 

можуть статися в будь-якій 

сім'ї, незалежно від 

соціального походження. 

Пробуйте зазирнути за 

фасад! 

 

Дивись! Спитай! Роз’ясни! 

Спробуйте поцікавитися, що сталося, 

водночас доглядаючи за дитиною. 

Бажано почати з: 

• Я хвилююся. Опишіть, що ви бачите 

• Здається, у тебе часто болить живіт 

• Я бачу, що у тебе є сінець на руці 

Продовжуйте з: 

• Можливо, це не стосується тебе, але на 

моє переконання, багато людей, які 

мають якісь неприємності вдома, можуть 

мати такі проблеми. Що ти думаєш з 

цього приводу? 

•  Як це для тебе - бути вдома? 

Підказка! 

• Ставте відкриті запитання (не лідируючі) і 

нехай дитина розповість свою історію вільно 

• Використовуйте допоміжні слова, такі як 

"хм...", "розкажи більше про це"  

• Повторюйте слова дитини (не стаючи при 

цьому "папугою") 

• Бажано запитати кілька разів, скажімо "Я 

тут, приходь, якщо ти побажаєш поговорити зі 

мною" 

• Заплануйте нову зустріч з дитиною 

 

• Рани або сінці, на більшій частині тіла 

(дивись зображення в електронному довіднику) 

• Вогняні та ножові поранення 

• Запаморочення 

• Розлади харчування та сну  

• Біль у животі 

• Збудження і дратівливість 

• Депресія 

• Збудження та невідповідна поведінка 

• Реакції при дотику 

• Часті візити до лікаря і надходження в 

стаціонар (з дифузними симптомами) 

• Сім'я опиралася можливості контролю 

• Застосування інтоксикантів 

Зверніть увагу на «приховані» речі, наприклад, 

що дитина пише або малює, не хоче йти 

додому або змінює поведінку, коли батьки її 

забирають. 

Що ви має робити? 

• Повідомте керівника про свої підозри. 

• Спостерігайте, записуйте, що сталося. 

Вкажіть час і місце. 

Дитина може раптово розповісти про події 

вдома, наприклад, в час спілкування або 

перерві. Запросіть тоді дитину до розмови: 

• Коли ти казав це сьогодні раніше - що 

ти мав на увазі? 

• Я не був там, розкажи мені все, так, 

як ти можеш 

• Що трапилось далі? 

• Ти розповідав мені про... 

Будьте обережні і не запитуйте надто багато подробиць. Це поліція або дитячі 

будинки, мають проводити з дитиною допити і вони хочуть першими розпитати 

дитину про деталі.  Задайте відкриті питання і дозвольте дитині вільно 

розповідати. Коли дитина закінчить говорити, підтвердьте те, що вона сказала, і 

вкажіть, що те, що він або вона сказали, є важливим. Не обіцяйте дитині, що 

нікому не скажете. Поясніть, що ви повинні поговорити з кимось іншим із 

дорослих про те, що дитина розповіла вам, але ви повинні сказати, коли ви це 

робите і з ким ви будете розмовляти. 

Що ви маєте робити? 

• Запишіть, що висловила дитина - якомога більш дослівно 

Документація важлива, напишіть «мама каже…», «дитина 

розповідає…» 

• Ви можете анонімно обговорити це питання зі службою у 

справах дітей, кризовим центром або поліцією 

• Бажано обговорити конкретний випадок з керівником та медичною 

сестрою, щоб вони разом склали план того, хто що і коли робить 

(невідкладні заходи, повідомлення про занепокоєння, звернення до 

допоміжних засобів тощо) 

Для отримання 

додаткової інформації 

дивіться: "Безпека 

протягом усього 

життя: план боротьби 

з насильством у 

близьких стосунках" 



ОБОВ’ЯЗОК
ЗАПОБ1ГАТИ:

кожен мае особистий
обов’язок повщомляти 

про тяжю злочини
Невщкладно або 1ншим чином 

запобЕгати ix i

Д1яти

попереджати.

Коли у вас е пщетави вважати, що дитина е 
жертвою насильства, ви зобов'язан! запоб!гти:

• при ф1зичних травмах
• при симптомах психолопчного насильства
• при серйозних загрозах
• у випадках пщозри на сексуальне 
насильство
• коли дитина виявляе страх повертатися 
Додому
• Якщо дитину забирають батьки в стан 
1нтоксикацн
• у раз! пщозри або вчинения калщтва 
статевих оргаыв або примусового шлюбу 
Полщ1я повинна бути повщомлена негайно. 
Служба у справах д!тей повинна бути 
повщомлена одночасно.

Важливо! У раз! пщозри на насильство 
проти Д1тей з батьками контактувати НЕ 
можна!
У раз! видимих пошкоджень бажано зробити 
зн1мки за допомогою власного телефону. 
Розгляньте, чи варто дитин! звертатися до 
л!каря, щоб отримати докази.
Ваш обов’язок - повщомити про це. Пол!ц!я 
проведе розелщування та забезпечить допит 
в дитячому будинку.
Зауважте, що таю фактори, як припинення 
сильного життя, безроб!ття, хвороба, 
сощальне забезпечення та зловживання 
психоактивними речовинами в ам'Т, можуть 
означати пщвищений ризик серйозного 
насильства.

Для отримання 
додатковоТ 1нформацн 

дивпъся: "Безпека 
протягом усього життя: 

план боротьби з 
насильством у 

близьких стосунках"

Що ви маете робити, якщо тдозрюете, що д!ти 
шддаються насильству?
Надклати повщомлення про занепокоення до служби у справах дней
У повщомлення повинно бути включено: Особиста нформащя, причина 
для занепокоення - те, що ви бачили, чули, спостертали. Вкаж!ть 
контактну особу i те, що вже зроблено.
Над1шл1ть повщомлення у сп!впрац! з вашим кер!вником. Якщо ваш 
кер1вник не бажатиме пщписувати, ви несете самоспйну 
вщповщальнють за надсилання повщомлення 3i своТм пщписом.
Служба у справах д!тей надае зворотний зв'язок коли повщомлення 
отримано i коли розелщування завершено. Як друг або сусщ, ви можете 
знати, лише що повщомлення було отримано.

Запам'ятайте, що ви маете лише повщомити свое занепокоення.
Саме служба у справах д!тей розелщуе справу i приймае р!шення про 
подальшi заходи.

Ви непевж?
Зателефонуйте до консультащйноТ групп в мунщипал1тет1 або в службу 
сощалы-юго захисту дкей щоби обговорити справу аноымно.

Розкажпь дитиы що вщбуваеться
Повщомте дитин1, що вщбудеться з нформащею, яку вона, можливо, 
надала. Оц!н!ть, виходячи з вжу та ситуацн дитини, як i коли це мае 
вщбуватися.

Важлив! номери телефон i в

Що якщо справу, закрили, але 
насильство продовжуеться?

Нове повщомлення до служби у справах дней
Знову повщомте про ситуац!ю в службу захисту дкей, 

яка можливо, отримала юлька повщомлень про 
занепокоення за цей час

1нформац1я про допомогу додому
Надайте учням та батькам !нформац!ю про насильство 

в близьких стосунках та допомогу. Над!шл!ть брошури по 
дом!вкам або розповсюджуйте Тх на батьювських зборах. 
Кризовий центр мае брошури та навчальн! матер!али.

У раз! виникнення надзвичайних ситуащй, щоб убеспечити докази, викликайте 

пол!ц!ю за номером 112

Пол!ц!я: 02800

Служба у справах д!тей (денна): 901 82 850
Сп!вроб!тник служби соц!ального захисту д!тей: 55 36 11 80 (часи роботи 08-02) Поза 

цими часами викликайте пол!ц!ю за номером 02800

ОБОВЯЗОК 
ЗАПОБ1ГАННЯ: 

кожен мае особистий 
обов'язок повщомляти 

Службу сощального 
захисту дией про тяжю 

злочини або !ншим 
чином запобкати ix i 

попереджати.

. Приймальний центр у зв'язку з насильством (в!д 15 рок!в): 55 55 99 50

. Д!ти до 15 рок!в, як! стали жертвою сексуального насильства, отримають допомогу 
через дитячу кл!н!ку в Ун!верситетськ!й л!карн! Хаукеланд: 55 97 50 00

. Кризовий центр для Бергена та околиць: 55 31 50 50

BJz^RNA 
FJORDEN
KOMMUNE
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