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Булінг часто плутають з іншими формами конфліктів серед молоді. 

Від інших конфліктних ситуацій його відрізняють наступні особливості: 

− умисел заподіяти шкоду потерпілому, 

− поведінка того, хто знущається, не змінюється через співчуття 

до жертви, 

− безперервні та часті випадки знущань, 

− нерівність сил між тими, хто знущається, та жертвами. 

Булінг відбувається в різних формах. Можна побачити бійку групи 

хуліганів, які нападають на жертву. Синці та травми, такі як порізи на 

обличчі, є чіткими ознаками цих дій. Але існує також психологічне 

насильство, сексуальне насильство та расистські напади. Насильство 

може бути непрямим, воно може бути спрямоване проти членів сім'ї чи 

друзів жертви або шляхом поширення чуток чи ізолювання того, кого 

цькують, тощо.  

Наслідки знущань можуть бути тривалими. Хоча й образи, травми та 

переживання з часом починають загоюватися, пережите залишає сліди. 

Важливу роль відіграє запобігання насильству та знущанням. Для 

цього потрібні заходи на рівні школи, в соціальній системі класу та 

заходи, що стосуються окремих осіб. Фізична та психологічна безпека, 

позитивні стосунки в школі є важливими критеріями шкільного клімату. 

За фізичну безпеку та здоров’я довірених їм учнів відповідають вчителі, 

вони також повинні бути зразком для молодих людей. Превентивні 

заходи (наприклад, шкільна культура, вільна від насильства; використання 

з користю часу перерв; соціальне навчання) пропонують хорошу основу 

для спілкування. Присутність психолога в школі також відіграє важливу 

роль. В ідеалі профілактичні заходи можуть запобігти агресивній та 

насильницькій поведінці. Скорочення кількості проявів такої поведінки 

є можливим і важливим.  

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 
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НАСИЛЬСТВО НАД ЛЮДЬМИ ПОХИЛОГО ВІКУ 

Літні люди, які потребують допомоги, часто стають жертвами 

насильства. Вони відчувають насильство не тільки в будинках для людей 

похилого віку, але і вдома. Насильство над людьми похилого віку досі 

залишається актуальною темою в нашому суспільстві. 
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Про випадки насильства не часто повідомляється. Потерпілі мовчать 

від сорому чи страху. У сім'ї вони знаходяться у психологічній залежності 

від жорстоких членів сім'ї або потребують їх допомоги. Жорстоке 

поводження являє собою психічні знущання або фінансову експлуатацію. 

У жертв часто з'являється страх того, що члени родини відправлять 

їх до будинку для людей похилого віку. Страх перед такою установою 

настільки великий, що жертви віддають перевагу поганому поводженню з 

боку близьких. Оскільки люди похилого віку дуже залежать від опікунів, 

тому вони не наважуються скаржитися. 

Люди похилого віку є більш соціально ізольованими, ніж молодші, 

тому не часто відомі випадки жорстокого поводження щодо них. Якщо 

дитина приходить у дитячий садок чи школу із підозрілою травмою, 

вчителі та інші помітять і можуть повідомити про це та вжити необхідних 

заходів. Люди похилого віку, особливо інваліди, часто знаходяться вдома 

і не мають можливості спілкуватися з іншими, хто міг би виявити факти 

жорстокого поводження. 

А хто ж винен в цьому? − Часто винуватцями є члени родини. На 

підставі даних можна визначити, що винуватцями в основному є 

дорослі діти потерпілих або подружжя. Аналіз випадків показує, що 

винні особи, швидше за все, чоловіки, які мають або мали проблеми зі 

зловживанням лікарськими засобами, алкоголем чи наркотиками, 

страждають психічними чи фізичними захворюваннями або мають 

конфлікти з поліцією. Вони часто є соціально ізольованими, безробітними 

або мають фінансові труднощі і постійно зазнають сильного стресу. 

Знову і знову з'являються звістки про насильство в будинках для 

літніх людей. Насильство можуть спричиняти як пацієнти, так і 

персонал. В чому причина? Що з цим можна зробити? Як можна 

захистити жертв? 

Важливо встановити факт жорстокого поводження. Якщо стає 

відомо про подібний випадок, потрібно знати, що існують різні стратегії 

боротьби з насильством. Перш за все, фахівці з різних областей, таких 

як медицина, юриспруденція, соціальна робота і поліція, повинні бути 

включені до спільної роботи в сфері профілактики насильства щодо осіб 

похилого віку. Необхідно проінформувати тих, хто потребує допомоги, 

що у всіх містах, муніципалітетах та громадах є заклади соціальної 

допомоги та асоціації літніх громадян. Там люди похилого віку мають 

можливість швидше подолати наслідки насильства та отримати 

психічну допомогу та підтримку. 

Науковий керівник Г. М. Сорокіна 

 

 


