
Домашнє насилля 
Поради В�денського �нституту ж�ночого � чолов�чого здоров’я/

Проєкт NEDA
 

Що таке домашнє насилля?
Коли люди скоюють чи погрожують насиллям в межах с�мейних чи партнерських стосунк�в, це
називається домашн�м насиллям. 
Люди можуть бути одруженими чи н�, жити разом чи окремо � мати будь-яку сексуальну ор�єнтац�ю. 
Насилля та приниження зд�йснюють для контролю над �ншою людиною та реал�зац�ї влади. Ця проблема
торкається людей ус�х в�кових категор�й, ус�х верств населення чи культур. Насилля зазвичай
продовжується б�льш довгий час � зд�йснюється у власному дом�, тому насилля часто залишається
прихованим. 

Форми та причини насилля
Домашнє насилля передбачає будь яку форму зд�йснення та зловживання владою чи примус. Це не
т�льки напади ф�зичного та сексуального характеру, але й психолог�чний терор, приниження, (ф�нансов�)
заборони й �золяц�я, як� зазвичай складн�ше розп�знати. Причини часто полягають в �снуючих нер�вних
в�дносинах, де є конфл�кт влади та пох�дн� проблеми в розпод�л� ролей, в нездатност� розв’язувати
конфл�кти ненасильницьким шляхом, а також в особист�й �стор�ї подружжя. Алкоголь, проблеми
соц�ального характеру, безроб�ття сприяють насиллю, але не є його причиною.

Що мен� робити, якщо над� мною скоюють насильницьк� д�ї?  
Зроб�ть кризовий план для гострих та небезпечних ситуац�й. Намагайтеся знайти безпечне м�сце в своєму
дом�, зачин�ть двер� та скористайтеся моб�льним телефоном, щоб викликати допомогу або, за можливост�,
залиште св�й д�м. Зверн�ться до знайомих чи в притулок для людей, як� зазнають насилля. Насильство
заборонене законом. У вас є можлив�сть заявити на цю людину в пол�ц�ю � виселити �з вашого дому.
Насилля негативно в�дображається на вашому здоров’ї. 
Зверн�ться за профес�йною медичною та психолог�чною допомогою, щоб справитися з тим, що ви
пережили.

Збереж�ть в своєму моб�льному 
телефон� наступн� номери 
екстрених служб:
- Телефон дов�ри для ж�нок проти 
насилля:  0800 222 555 
(безкоштовно � ц�лодобово)
- Притулок для ж�нок у В�дн�: 
 05 77 22 (безкоштовно � ц�лодобово)

FEM (д�вчата/ж�нки): Klinik Floridsdorf, Brünnerstraße 68/A3/Top 14, 1210 Wien - Tel.: +43 1 27700 5600 
FEM Elternambulanz (батьк�вська кл�н�ка): Klinik Ottakring, Montleartstraße 37, 1160 Wien (Pavillon 20) - Tel.: +43 1 49150 4277
FEM Süd (д�вчата/ж�нки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien - Tel.: +43 1 60 191 5201
MEN (хлопц�/чолов�ки): Klinik Favoriten, Kundratstraße 3, 1100 Wien - Tel.: +43 1 60 191 5454
www.fem.at

джерела::
https://zeitzuleben.de/vohttps: 

//www.interventionsstelle- 
wien.at/download/? 

id=gewaltschutzfolder_deu.pdf
https://www.aoef.at/index.php 

/zahlen-und-daten/weitere- 
statistiken

Як� є застер�гаюч� знаки?
Якщо ви в�дчуваєте страх чи погрозу, важливо серйозно в�днестися до своїх в�дчутт�в � дослухатися своєї �нтуїц�ї.
Можливо, вам погрожує небезпека ф�зичної чи емоц�йної травми. Застер�гаючими ознаками насильницьких
стосунк�в, що поступово з’являються є пост�йн� ревнощ�, контроль над одягом, соц�альними контактами,
банк�вським рахунком, роботою, приниження та звинувачення, сексуальний тиск чи розповсюдження приватних
св�тлин. У випадку розлучення, також, часто розповсюджен� погрози забрати д�тей, завдати соб� шкоди чи скоїти
самогубство.
Ви н�коли не винн�, якщо хтось вчиняє над вами насилля! 

Ви можете записатися на консультац�ю за 
телефонами:
- В�денський центр по втручанню проти 
насилля в родин�:  01 585 32 88 
- Чолов�ча консультац�я В�дня: 01 603 28 28
- Інститут ж�ночого та чолов�чого здоров’я (див. 
нижче) 

В екстрених ситуац�ях, 
пов’язаних з насиллям, 
обов’язково 
телефонуйте в пол�ц�ю 
за тел. 133 чи в систему 
забезпечення виклику 
екстрених оперативних 
служб за єдиним 
номером 112!

Хто може мені допомогти?

Ukrainisch /
 Українська


