На робочому місці чуєте в свою
адресу жарти, натяки, непристойні
зауваження, коментарі з приводу
одягу, будови тіла, віку, сімейного
стану? Керівник чи колега проявляє
поблажливе ставлення з сексуальним
підтекстом, запрошує або змушує
«вийти на каву з продовженням»?
Відчуваєте на собі «роздягаючі»
погляди? Отримуєте пропозицію
надати сексуальні послуги в
обмін на кар’єрне зростання або
звільнення в разі відмови? Хоч раз
відбувся фізичний контакт у вигляді
– щипка, пестощів, дотику, обіймів,
поплескування, нападу або інше з
боку колег?
Це все ознаки сексуального
домагання!

Сексуальні домагання – дії сексуального
характеру, виражені словесно (погрози,
залякування, непристойні зауваження)
або фізично (доторкання, поплескування),
що принижують чи ображають осіб, які
перебувають у відносинах трудового,
службового, матеріального чи іншого
підпорядкування.
Які можуть бути докази?
• Збережені записи спілкування з
пропозиціями
• Збережені скріншоти, якщо це
SMS - повідомлення, електронне
листування або переписка у будь-якому
з мессенджерів (обов’язково має
бути видно номер телефону, з якого
відправлено повідомлення/ім’я людини,
яка відправила повідомлення)
• Свідки події – колеги, знайомі
• Письмові звернення до вищого
керівництва компанії

Потерпілі – люди, які
перебувають у відносинах
трудового, службового,
матеріального
чи іншого підпорядкування,
відносно яких здійснюють
сексуальні домагання.

Кривдники – керівники, колеги
або інші люди, від яких залежать
потерпілі. Це ті, хто вчиняють
насильство за ознакою статі та/чи
дії сексуального характеру, що не
подобаються, принижують та
ображають гідність.

Що робити?
1. Звернутися на Національну гарячу лінію з
попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 0
800 500 335 або 116 123 (короткий номер з
мобільного)
2. Письмово
поскаржитись
вищому
керівництву компанії
3. Звернутися за правовою допомогою до
адвоката чи до центру безоплатної правової
допомоги
4. Звернутися до Уповноваженого Верховної
Ради України з прав людини
5. Людина, щодо якої вчинили насильство за
ознакою статі,має право звернутися до суду із
заявою про видачу обмежувального припису
стосовно кривдника (ЗУ «Про забезпечення
рівних прав і можливостей жінок і чоловіків)
6. Подати заяву до поліції за місцем скоєння
домагання про злочин за статтею ст. 153
Кримінального Кодексу України «Сексуальне
насильство», ст. 154 Кримінального кодексу
України «Примушування до вступу в статевий
зв’язок»

Корисні контакти:
Уповноважений Верховної Ради
з прав людини –
www.ombudsman.gov.ua
телефон гарячої лінії 0 800 50 17 20
Координаційний центр з надання
правової допомоги (БПД) –
www.legalaid.gov.ua
телефон гарячої лінії 0 800 213 103
Викликати поліцію – 102;
www.npu.gov.ua телефон
гарячої лінії 0800 50 02 02
Дискримінація обмежує, протидій!
www.discrimi.net

ПАМ’ЯТКА ДЛЯ
ПОТЕРПІЛИХ ВІД
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ДОМАГАНЬ НА
РОБОЧОМУ МІСЦІ

