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19 листопада 2011 року  

Всесвітній день попередження насильства  

над дітьми  

Український фонд «Благополуччя дітей» спільно з 

Fundacja Dzieci Niczyje (Фундація Нічиї Діти), 

рекламно-креативна агенція Grey G2 Ukraine,  

«Ла Страда - Україна»  

Початок проведення  

інформаційної кампанії «Брудний дотик» 

(тривала до кінця 2011 року) . 

Мета: підвищити обізнаність громадськості щодо 

проблеми сексуального насильства над дітьми, виявлення 

випадків насильства, їх попередження та допомоги дітям, 

які постраждали від сексуального насильства.  



Проект  

«Попередження сексуального насильства та 

сексуальної експлуатації дітей  

у Центральній та Східній Європі» 

2014 - 2018 



КАМПАНІЯ «ОДИН ІЗ П'ЯТИ»  



ОДНА ДИТИНА ІЗ П'ЯТИ СТРАЖДАЄ 

ВІД СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА АБО 

ЗЛОВЖИВАНЬ 



http://www.childfund.org.ua/irc/statistic/  

http://www.childfund.org.ua/irc/statistic/


ПОКАЗНИКИ АКТУАЛЬНОСТІ 

ПРОБЛЕМИ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА АБО ЗЛОВЖИВАНЬ 

ЩОДО ДІТЕЙ  



1. Тема «табу», прихована форма насильства, 

особливо в сім’ї   

«Таких випадків не зафіксовано» (?)  

«У нас відсутня статистика щодо сексуальних злочинів 

проти дітей» (?)  

«Не доказово, а може дитина бреше! Спіймаєте у 

«процесі» – тоді й будемо говорити» (?) і т.п. 

 

 

 

 

 



ПРО ЩО ГОВОРИТЬ СТАТИСТИКА?  

 Вважається, що контактному сексуальному 

насильству у віці до 14 років зазвичай 

піддаються приблизно 20-30% дівчат і близько 

10% хлопців 

 Приблизно 40% дітей стають жертвами 

сексуального насильства або зловживань у віці 

до 7 років  

 Одна жертва із семи – дитина до 6 років 

 У більш ранньому віці зазнають сексуального 

насильства хлопці 

 



2. ДІЇ СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРУ (НАСИЛЬСТВО 

ТА ЗЛОВЖИВАННЯ) ЩОДО НЕПОВНОЛІТНЬОЇ 

ДИТИНИ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ЇЇ ЗГОДИ, - ЦЕ ЗЛОЧИН 

ПРОТИ ДИТИНИ  

Більшість дорослих не обізнані або не 

вважають насильством над дитиною чи 

посяганням на статеву недоторканість дитини 

дії, які не містять ознак статевого фізичного 

контакту і проникнення, але відносяться до 

сексуальних зловживань щодо дітей 

У деяких сім’ях інцест виправдовується 

сімейними традиціями (наприклад, «право 

першої ночі») 



3. ПОШИРЕНІСТЬ МІФІВ ПРО 

ЯВИЩЕ СЕКСУАЛЬНОГО 

НАСИЛЬСТВА ЩОДО ДІТЕЙ 



МІФ 1. СЕКСУАЛЬНІ ЗЛОВЖИВАННЯ ТА НАСИЛЬСТВО 

ЩОДО ДІТЕЙ ЗДІЙСНЮЮТЬ ТІЛЬКИ ЗОВСІМ СТОРОННІ 

ДЛЯ НИХ ЛЮДИ. 

 Лише 25% нападників - це зовсім сторонні для 

дитини особи.  

 В 75% випадків ґвалтівники знайомі дітям в тій чи 

іншій мірі: в 45% випадків агресором стає родич, у 

30% випадків - більш далекий знайомий (наприклад, 

друг брата, коханець матері).  

 Багато дітей страждає від сексуального насильства з 

боку старших дітей ( в т.ч. добре знайомих). І якщо 

цю проблему не викрити вчасно, молода людина 

може здійснювати насильство і в дорослому житті. 

 У 7-8 випадках із 10 сексуальне насильство 

скоює людина, яка добре знайома дитині 

 



МІФ 2. БЛИЗЬКІ РОДИЧІ НЕ СКОЮЮТЬ СЕКСУАЛЬНИХ 

ЗЛОВЖИВАНЬ ТА НАСИЛЬСТВА ЩОДО ВЛАСНИХ ДІТЕЙ. 

ЗА ДАНИМИ БРИТАНСЬКОГО ОН-ЛАЙНОВОГО 

ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД ЕКСПЛУАТАЦІЇ: 

 у 58% випадків насильником дитини стає член сім’ї  

 У 85 –90% зловмисниками, які скоюють сексуальне 
насильство над дівчатами в сім’ї, є члени родини 
чоловічої статі (батько, вітчим, дядько, 
співмешканець, дідусь, брат). У числі тих, хто скоює 
подібні порушення, можуть бути друзі сім’ї чоловічої 
статі.  

 Проте виконавцями злочину можуть бути й жінки, у 
тому числі матері. У більшості випадків, коли жінки 
здійснюють сексуальне насильство над дітьми, вони 
є співучасницями чоловіків.  

 

 



МІФ 3. З МОЄЮ ДИТИНОЮ ТАКОГО НІКОЛИ НЕ СТАНЕТЬСЯ 

 60% випадків сексуального насильства над дітьми 
відбувається за місцем проживання дитини 

 ДИТИНА МОЖЕ СТАТИ ЖЕРТВОЮ НЕЗНАЙОМЦЯ 

 Найпоширеніші форми сексуальних зловживань щодо 
дитини без фізичного контакту і проникнення у будь-
який спосіб: дотики до інтимних частин тіла дитини; 
пропозиції статевого характеру; імітування статевого акту 
щодо дитини; акцентування на статевих ознаках дитини; 
фотографування оголених частин тіла дитини; використання 
дитини для порнографічних зйомок; оголення перед дитиною 
статевих органів і сідниць; підглядання за дитиною, коли вона 
цього не підозрює, з метою отримання сексуального 
задоволення; показ порнографії дітям; примус спостерігати за 
статевим актом; роздягання дитини перед іншими як спосіб 
покарання; розповсюдження інтимних фото дитини та інші 
подібні дії    



МІФ 4. ДИТИНА, ЩО ПЕРЕЖИВАЄ СЕКСУАЛЬНЕ 

НАСИЛЬСТВО З БОКУ ДОРОСЛОГО, ЗАВЖДИ 

НЕНАВИДИТЬ СВОГО КРИВДНИКА 

 

 

 

МІФ 5. ДИТИНА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАВЖДИ 

ПОСКАРЖИТЬСЯ БАТЬКАМ, ЯКЩО ХТОСЬ 

НАМАГАТИМЕТЬСЯ АБО ВЧИНИТЬ СЕКСУАЛЬНЕ 

НАСИЛЬСТВО НАД НЕЮ. 



МІФ 6. ПО ПОВЕДІНЦІ 

ДИТИНИ ЗАВЖДИ МОЖНА 

РОЗПІЗНАТИ, ЯКЩО НАД 

НЕЮ ВЧИНИЛИ 

(ВЧИНЯЮТЬ) СЕКСУАЛЬНЕ 

НАСИЛЬСТВО 

Прислухайтеся і 

придивляйтеся до 

дітей!  

Вони навіть мовчки 

можуть благати про 

допомогу! 



МІФ 7. ПОВЕДІНКА ДОРОСЛИХ, ЯКІ СКОЮЮТЬ 

СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ, ЗАВЖДИ Є 

ТИПОВОЮ, ТОМУ ЇХ ЛЕГКО РОЗПІЗНАТИ МІЖ ІНШИМИ. 

 Не існує типового образу особи, яка сексуально 
використовує дітей. Ці люди зовні не відрізняються 
від інших. Вони можуть походити з різних 
соціальних верств, володіти різними професіями. 
Іноді вони обіймають високі посади, справляють 
враження шанованих членів суспільства.  

 Особою, яка чинить сексуальне насильство над 
дитиною в сім’ї, може бути будь-який член родини, 
що має відповідні соціально-психологіні 
особливості та фізичні, психологічні, 
інтелектуальні чи економічні переваги. 



НІМЕЦЬКИЙ СЕКСОЛОГ ФОЛЬКМАР ЗІГУШ (НІМ. 

VOLKMAR SIGUSCH) ВИДІЛЯЄ ТАКІ ТИПИ ОСІБ, ЯКІ 

СКОЮЮТЬ СЕКСУАЛЬНЕ НАСИЛЬСТВО НАД ДІТЬМИ: 

 1. Близький член сім’ї (батько, дядько, брат, мати, тітка, 
сестра тощо). 

 2. Сусід, часто з неблагополучних верств населення, часто 
такий, що страждає на алкоголізм; часто не є педофілом. 

 3. Хлопчик пубертатного віку, який набуває свого першого 
сексуального досвіду на дітях. 

 4. Дуже замкнений підліток чи доросла людина, часто 
інвалід, який бачить у дітях найбільш доступних чи 
«підходящих» сексуальних партнерів. 

 5. «Нестатевозрілий» дорослий, який не «награвся в 
лікаря» у дитинстві. 

 6. Психічно хвора доросла людина. 

 7. Літня людина, яка вирішила заповнити прогалини у 
своєму сексуальному житті. 

 8. Садист, якому подобається заподіювати болю людям, 
такий, що не знайшов дорослої жертви. 

 9. Педофіл, ефебофіл чи партенофіл. 



ВАЖЛИВО ПАМ’ЯТАТИ! 

Діти самостійно не можуть протистояти  

сексуальному насильству над ними.  

 

Дорослі зобов’язані знати, як треба діяти, коли є 

підозра, що дитину використовують із 

сексуальною метою. 

 

Програма «Навчіть дитину захищатися» 

спрямована на формування правил безпечної 

поведінки дитини, коли біля неї немає дорослої 

людини, якій вона довіряє 

 

Одночасно робота з дорослими і дітьми! 



5 ПРАВИЛ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ  

Тут мене не торкайся! 

Твоє тіло належить тільки тобі! 

Добре зробиш, коли розкажеш 

про секрети, які тебе турбують 

“Ні” означає “Ні” 

“Ні, біжи, розкажи” 




