
         Виховання
без насилля
Поради В�денського �нституту ж�ночого та      
чолов�чого здоров’я/проєкт NEDA

 Разом з д�тьми мають бути 
встановлен� ч�тк� правила, яких 
важливо вс�м дотримуватися.
 Можлив� насл�дки мають бути 
розумними та зрозум�лими.
Давайте коротк� � ч�тк� послання. 
Варто потурбуватися про те, щоб 
дитина д�йсно їх зрозум�ла.
Позитивна увага. Д�тям варто не 
т�льки прид�ляти увагу, коли вони 
роблять помилки, але й хвалити їх, 
коли вони роблять щось добре.
Потурбуйтеся про себе – якщо ви 
знаходитися в стан� стресу, то 
ймов�рн�сть конфл�кту вища.
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Правова основа
Права д�тей закр�плен� в Конституц�ї 

Австр�ї. 
Стаття 5.1. “Федерального” 
конституц�йного закону” “Про права 
дитини” наголошує: “Кожна дитина 
має право на виховання без насилля. 
Забороняються т�лесн� покарання, 
псих�чн� травми, сексуальне насилля 
та �нш� форми насилля. Кожна дитина 
має право на захист в�д економ�чної та 
сексуальної експлуатац�ї”.
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 Реакц�я гн�ву на �стерики дитини 
може привести до ескалац�ї. 
Намагайтеся збер�гати спок�й. 
Тайм-аут: просторове розд�лення з 
дитиною (напр., вийд�ть з к�мнати). 
По дороз� варто спробувати зайти з 
дитиною в тихе м�сце.
Дайте соб� � дитин� час 
заспокоїтися (напр., випити стакан 
води, глибоко вдихнути, 
порахувати до 20).
Пот�м поверн�ться до дитини та 
помир�ться. 

 Поради при загострених 
ситуац�ях
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Для чого виховання без насилля?
 

Д�ти, як� в�дчувають насилля… мають 
схильн�сть вдаватися до насилля.
 … складн�ше будують стосунки. 

Вони часто антисоц�альн� та 
зневажливо ставляться до своїх 

однол�тк�в.
Це призводить до несприйняття їх 

оточуючими.
… часто г�рше навчаються в школ�, їх 

мовн� зд�бност� знижен�.
… част�ше страждають на страхи, 

депрес�ю, мають занижену самооц�нку 
� психосоматичн� проблеми. 
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