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Профілактичні програми спрямовані на зменшення всіх видів 

насильства в суспільстві, особливо насильницького екстремізму. Ці 

програми включають підвищення обізнаності щодо загрози насильницького 

екстремізму, публічні інформаційні кампанії, створення спроможності 

підтримувати вразливу молодь та розбудову довіри громади з 

правоохоронними органами. Програми втручання орієнтовані на людей в 

групі ризику та прагнуть втрутитися у шлях людини до терористичної 

радикалізації до того, як вчиняється будь-яке насильство. Програми 

реабілітації спрямовані на осіб на різних етапах їх радикалізації до 

насильства. Програми передбачають реабілітацію та реінтеграцію  

злочинців-терористів, що перебувають у тюрмах, та повернення їх у 

суспільство, освітню та професійну підготовку та ідеологічне 

перевиховання. 

Основна мішень будь-яких проявів радикалізму і, як наслідок, 

тероризму – суспільство. Недооцінювання цієї загрози може бути дуже 

небезпечним. Однак якщо розроблені належні програми та 

громадськість проінформована про проблему, це дасть зниження рівня 

будь-яких проявів насильства чи радикалізму в суспільстві 

Досвід використання цих програм може бути рекомендований для 

вивчення, щоб визначити їх придатність до ситуації в Україні 
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ЯК ЗУПИНИТИ ДОМАШНЄ НАСИЛЬСТВО? 

(З ДОСВІДУ РОБОТИ ДЕПАРТАМЕНТУ ПОЛІЦІЇ ЧИКАГО) 

Домашнє насильство є унікальним злочином, оскільки злочинець 

часто живе в тому ж будинку, що і жертва. Історично домашнє 

насильство вважалося приватною сімейною справою, і втручання 

поліції часто полягало лишень в превентивній розмові з кривдником. 

Починаючи з 1970-х, це ставлення почало змінюватися, і тепер домашнє 

насильство є серйозним злочином проти особистості та суспільства. Ось 

чому члени департаменту поліції Чикаго (ДПЧ) трактують випадки 

насильства в сім’ї та звернення до поліції  так само, як і всі інші злочини, 

надаючи негайну, ефективну допомогу та захист жертвам та свідкам. Як 

відгук в своїй діяльності  ДПЧ прагне зменшити рівень та тяжкість 

домашнього насильства за допомогою скоординованого партнерства 

правоохоронних органів, служб по боротьбі з насильством в сім'ї, 
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прокурорів та громади. Підписаний протокол «Відгук Чикаго», 

об’єднує поліцію Чикаго, прокуратуру і Управління мера з питань 

домашнього насильства. Посилюючи своє реагування, поліція 

удосконалює свою здатність не лише ефективно реагувати на ці 

злочини, але й працювати над запобіганням домашнього насильства. 

Реагування ДПЧ вийшло за межі одного відповідального працівника, 

залучивши координовані зусилля між різними підрозділами ДПЧ, 

зовнішніми організаціями та міськими агенціями. Гаряча лінія 

допомоги з питань домашнього насильства міста Чикаго пропонує 

жертвам різноманітні варіанти, виходячи з їх індивідуальних потреб. 

Гаряча лінія допомоги безкоштовна, конфіденційна, багатомовна і 

доступна 24 години на день та 7 днів на тиждень. Кваліфіковані 

працівники надають підтримку, інформацію про притулок, юридичні 

послуги та консультування. Щоб бути безпечним вдома, на людях або 

на роботі, кожна жертва має розробити план безпеки: повідомити тих, 

кому довіряєш, про свою ситуацію; залишати копії важливих паперів у 

друга, або іншого члена сім'ї; розглянути можливість отримання 

постанови на захист; переконатись, що школа, де вчаться ваші діти, 

знає, хто має право забирати дітей; мати пакунок (гроші, чекову книжку, 

карту соціального страхування, паспорт, посвідчення водія, зелену 

карту, ваше свідоцтва про народження та ваших дітей, страхові 

документи, ліки, шкільні записи, тощо) та зберігати його у безпечному 

місці; вигадати кодове слово, яке потрібно використовувати для рідних 

та друзів, щоб повідомити їх, коли вам потрібна допомога поліції. 
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ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ (ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД) 

У нашій країні рівень злочинності все ще високий. У зв’язку з цим 
дослідження позитивного досвіду запобігання злочинності в західних 
країнах є дуже актуальним. Але, варто зазначити, що, аналізуючи 
зарубіжний досвід, потрібно ретельно підходити до питань їх 
впровадження та використання в українській практиці.У кримінології існує 
одна з «аксіом»: основним напрямком боротьби зі злочинністю має бути її 
запобігання. І досвід розвинених країн давно засвідчив, що кожен умовний 
євро, продуманий державою для запобігання злочинності, буде вдесятеро 
ефективнішим для суспільства, ніж усунення наслідків цих злочинів.  


