Програма локального опитування
«Проблеми насильства в українських сім’ях»
Обґрунтування доцільності проведення опитування:
Насильство в сім’ї є однією з найпоширеніших форм порушення прав
людини. Акти агресії, приниження та жорстокої поведінки зазвичай
супроводжують протиправні дії проти когось із членів родини. Подібні дії
призводять до розладів здоров’я, травм психосоматичного характеру, соціальної
дезорієнтації та відповідних деструкцій у поведінці постраждалої особи, а також
впливає на інших членів цієї родини, в тому числі на особу, яка вчиняє
насильство. Найчастіше і найбільше потерпають від сімейного насильства жінки,
діти та люди похилого віку, хоча саме про останню категорію говорять дуже мало.
Протягом тривалого часу в Україні на мікросоціальному рівні проблему
насильства в сім’ї активно не обговорювали. Ініціаторами захисту жертв
насильства стали правозахисні громадські організації, в першу чергу жіночі, які
не лише розпочали рух проти насильства, але й спонукали державні органи влади
до створення необхідної законодавчої бази щодо розширення державної системи
захисту від насильства та інформування населення.
Законом України «Про попередження насильства в сім’ї» надано повне
визначення насильства в сім’ї та його видів:
Насильство в сім’ї – це будь-які умисні дії фізичного, сексуального,
психологічного чи економічного спрямування одного члена сім’ї по відношенню
до іншого члена сім’ї, якщо ці дії порушують конституційні права і свободи члена
сім’ї як людини та громадянина і наносять йому моральну шкоду, шкоду його
фізичному чи психічному здоров’ю.
• фізичне насильство – умисне нанесення одним членом сім’ї іншому члену
сім’ї побоїв, тілесних ушкоджень, що може призвести або призвело до смерті
постраждалого, порушення фізичного чи психічного здоров’я, нанесення шкоди
його честі і гідності;
• сексуальне насильство – протиправне посягання одного члена сім’ї на
статеву недоторканість іншого члена сім’ї, а також дії сексуального характеру по
відношенню до неповнолітнього члена сім’ї;
• психологічне насильство – насильство, пов’язане з дією одного члена сім’ї
на психіку іншого члена сім’ї шляхом словесних образ або погроз,
переслідування, залякування, якими навмисно спричиняється емоційна
невпевненість, нездатність захистити себе та може завдаватися або завдається
шкода психічному здоров’ю;
• економічне насильство – умисне позбавлення одним членом сім’ї іншого
члена сім’ї житла, їжі, одягу та іншого майна чи коштів, на які постраждалий має
передбачене законом право, що може призвести до його смерті, викликати
порушення фізичного чи психічного здоров’я.
Тому вивчення проблеми розповсюдженості явища насильства в сім’ї є
необхідною умовою привернення уваги спільноти до цієї проблеми та розробки
ефективних інструментів запобігання цьому явищу.

Мета опитування: виявлення масштабів розповсюдженості насильства в
сім’ї, вивчення рівня обізнаності молоді з даного питання, знання можливих
виходів із ситуації, а також рівня довіри до установ, куди постраждалі можуть
звернутись по допомогу; попередження насильства в майбутніх сім’ях;
вироблення рекомендацій щодо покращення роботи Кіровоградської обласної
бібліотеки для юнацтва щодо попередження насильства в сім'ї серед юнацтва та
молоді.
Об’єкт дослідження: молодь віком від 14 до 35 років.
Предмет дослідження: проблеми насильства в сім'ї, причини та основні
форми цього явища.
Передбачається, що:
- використання інноваційних підходів в роботі бібліотеки щодо
попередження насильства в сім'ї сприятиме покращенню інформування
юнацтва та молоді з питань деескалації конфліктів та протидії насильству,
виховання толерантного відношення до членів своєї майбутньої сім’ї.
Основні етапи проведення локального опитування:
I етап – вивчення проблеми та розробка програми і методики локального
опитування (лютий 2017 р.).
2. II етап – проведення опитування:
• збір даних методом анкетного опитування користувачів Кіровоградської
обласної бібліотеки для юнацтва (березень 2017 р.);
• узагальнення даних в Кіровоградській обласній бібліотеці для юнацтва
(квітень 2017 р.);
• обробка даних, аналіз та узагальнення результатів, написання звіту (квітень
2017 р).
База опитування:
• Кіровоградська обласна бібліотека для юнацтва.
Методика опитування:
Під час проведення локального опитування будуть використовуватися:
• анкетне опитування;
• аналіз даних.

