
Шановні чоловіки!

Ми — ініціатива активних чоловіків, які хочуть 
жити в світі без насильства та прагнуть, щоб в їх 
сім’ях ніколи не було насильства.

Якщо ви бажаєте внести свою лепту в запобіган
ня домашньому насильству, долучайтеся!

Сторінка «Чоловіки проти домашнього насиль
ства» у facebook:

https://www.facebook.com/UkrainianMenAgainst 
DomesticViolence/

email: centrduma@i.ua

тел.: +38-067-731-47-56.

Також якщо вам необхідна консультація з питань 
профілактики домашнього насильства, ви може
те звернутися за такими телефонами:

Національна «Гаряча лінія» з питань запобіган
ня насильству у сім’ї та захисту прав дітей гро
мадської організації «Ла Страда — Україна»:

0-800-500-335 або 116-123

Єдиний контактцентр безоплатної правової 
допомоги:

0-800-213-103

Харківський обласний Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді:

(057) 757-08-95

Харківський міський Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді «Довіра»:

(057) 705-61-63

Харківський обласний Центр допомоги учас
никам АТО:

067-577-07-31, 050-499-53-39

Психологічна Кризова Служба:
098-523-37-62, 095-114-14-03












Наклад 800 прим. 

Дизайн та друк ФОП Мірошниченко О. А. 
Тел.: (050) 3032285

Буклет підготовлено в рамках інформаційної кам
панії «Чоловіки НЕ лупцюють» громадської ініціа
тиви «Чоловіки проти домашнього насильства», 
що здійснюється за фінансової та тренерської 
підтримки в рамках міжнародного проекту «По
долаємо наслідки війни разом», який реалізуєть
ся DRA спільно з ГО «Країна вільних людей» за 
фінансової підтримки МЗС Німеччини.

ІНФОРМАЦІЙНА КАМПАНІЯ

ЧОлОвІКи 
Не луПЦюють



ЧОлОвІЧе, ЯКЩО ти ПРОти 
ДОМАШНьОГО НАСильСтвА — 
ДОлуЧАЙСЯ!

Проблема домашнього насильства в нашій країні 
є актуальною. А в умовах війни на сході України 
усі кризові явища у суспільстві загострюються. 
В тому числі — й у проблематиці насильства. 
Так, за інформацією громадської організації 
«Ла Страда — Україна», тільки за минулий рік до 
Нацполіції надійшло близько 150 тис. заяв про 
домашнє насильство.

За даними Головного управління Національної 
поліції в Харківській області, на 01.01.2018 року 
на превентивному обліку поліції на Харківщині пе
ребувало 3514 осіб (з них чоловіків — 3092), які 
вчинили насильство в сім’ї. З них, за вчинення 
фізичного насильства — 1312, психологічного на
сильства — 2188, економічного насильства — 14.

До того ж, сотні осіб були притягнуті до кримі
нальної відповідальності за скоєння злочинів 
щодо своїх рідних та близьких.

Як і у випадку з іншими видами згубних залеж
ностей, позбутися «звички» вживати насильство 
в сім’ї можна лише в тому випадку, якщо у крив
дника (або потенційного кривдника) з’являються 
необхідні знання та розуміння неправильності 
його дій. Але, на жаль, інформація про домаш
нє насильство з вуст жінок чоловіки часто спри
ймають недовірливо. І привести такого чоловіка 
до усвідомлення нерівномірного розподілу вла
ди у сім’ях та згубності домашнього насильства, 
навчити вирішувати конфлікти завдяки ненасиль
ницькій поведінці ефективно можуть люди, яким 

чоловік довіряє — такі ж сильні (авторитетні) 
чоловіки.

Ми переконані, що чоловіки можуть і хочуть змі
нити проблему домашнього насильства! І стави
мо перед собою завдання засобами широкого 
інформування жителів Харкова та області, в пер
шу чергу — ветеранів АТО, переселенців, пра
воохоронців, військовослужбовців, громадських 
активістів, донести інформацію про:

новий Закон України «Про запобігання та про
тидію домашньому насильству»,

ненасильницьку та союзницьку моделі поведін
ки в сім’ях.

А також за допомогою авторитетних чоловіків 
сприяти популяризації таких моделей поведінки.

З огляду на те, що наша громадська ініціатива 
спирається на лідерів думок — авторитетних 
чоловіків, і акцентована на активних чоловіків 
з числа ветеранів АТО, переселенців, громад
ських активістів, здатних послужити прикладом 
для інших, її успіх сприятиме популяризації серед 
чоловіків ненасильницької і союзницької моде
лей поведінки. Що позитивно вплине на знижен
ня рівня домашнього насильства в українському 
суспільстві.

Сім’я і насильство 
є речами несумісними!

Закликаємо всіх чоловіків 
долучитися до ініціативи 

«Чоловіки проти 
домашнього насильства»!





Інформаційна кампанія «Чоловіки НЕ лупцюють» 
громадської ініціативи «Чоловіки проти домаш-
нього насильства»

#чоловікиНЕлупцюють

#ЧоловікиПротиДомашньогоНасильства

#МужчиныПротивНасилия

#ПодолаємоНаслідкиВійниРазом

#ДомашнееНасилиеКакСледствиеВойны

Довідково: «Чоловіки проти домашнього на-
сильства» — громадська ініціатива, мета якої — 
об’єднати небайдужих чоловіків до активних дій 
проти домашнього насильства.

Фундаторами ініціативи виступили громадські 
активісти Юрій Чумак та Анатолій Чакубаш, які 
є учасниками міжнародного проекту «Подолає-
мо наслідки війни разом». Ініціативу підтрима-
ли: Громадська рада при Харківській обласній 
державній адміністрації, Харківський обласний 
Центр допомоги учасникам АТО, управління 
патрульної поліції в Харківській області.


