Булінг — це не жарти!
———— Бо він призводить до наслідків

Булінг — це навмисна повторювана поведінка, що проявляється у вигляді цькувань,
бойкоту, насмішок, поширення чуток, висміювання, псування особистих речей,
фізичної розправи, залякування, вимагання грошей, приниження через інтернетресурси тощо. Булінг часто спрямований на людей з певними відмінностями, такими як
зовнішній вигляд, поведінкові особливості, расова приналежність, релігія, інвалідність
або хвороба, сексуальна орієнтація та інше, але жертвою може стати будь-хто.

Потерпілий/потерпіла (жертва булінгу)

Публікація підготовлена за підтримки Представництва Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні.
Думки, висловлені в публікації, не обов’язково відображають політики та погляди ЮНІСЕФ.

Замкнутість, страх, безсоння, низька самооцінка,
агресія, погіршення здоров’я, тривожність,
залежності, потрапляння під вплив, самотність,
суїцідальні нахили та інші негативні наслідки.

Спостерігачі

Не комфортне оточуюче середовище,
небезпечне освітнє середовище, втрата
дружби та довіри, втягнення в ситуацію
насильства, втягнення в ситуацію
булінгу, пригнічений стан, погіршення
здоров’я та інші негативні наслідки.

Кожен та кожна може
опинитися на місці кривдника/кривдниці (булера),
потерпілого/потерпілої
(жертви) або спостерігачів.

Кривдник/кривдниця (булер)

Агресивна поведінка, прояви насильства,
скоєння правопорушення, відторгнення
колом друзів/однокласників, егоїзм,
байдужість до почуттів інших, невміння
спілкуватись спокійно, сприймається
оточуючими як агресор, постійне
перебування в конфлікті, непорозуміння
з батьками/педагогами, погіршення
здоров’я та інші негативні наслідки.

Адміністративна відповідальність:
16 років і більше: штраф від 50 до 200
мінімальних доходів громадян
(850–3400 грн.), громадські роботи від 20
до 60 годин.
За осіб до 16 років відповідальність несуть
батьки, або особи, які їх замінюють.

Про булінг треба говорити
З будь-якими питаннями про булінг і не тільки, ти можеш
звернутися на Національну дитячу «гарячу» лінію:

Youtube

0 800 500 225
безкоштовно зі стаціонарного

116 111

безкоштовно з мобільного

Facebook

Куди/до кого можна звернутися у ситуаціях булінгу
Зателефонуй до поліції за номером 102, або звернись до:

Ім’я і тел. дорослого/ої, якому/якій довіряєш (це можуть бути батьки, вчитель/ка або спортивний тренер/ка, медіатор/ка, старший брат/сестра, інший/а родич/ка)

Ім’я і тел. психолога/гині, соціального/ої педагога/гині, або класного/ої керівника/ці

Ім’я і тел. працівників/ць Центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

Ім’я і тел. дільничного/ої офіцера/ки поліції

Ім’я і тел. шкільного/ої офіцера/ки поліції

Ім’я і тел. працівників/ць служби у справах дітей

Ім’я і тел. працівників/ць ювенальної превенції

Адреса, назва, ім’я і тел. медичного закладу/працівника/ці

Адреса, назва, ім’я і тел. громадських організацій, які працюють в сфері захисту прав
та інтересів дітей

stopbullying.com.ua

