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Дитина – це любов, що стала зримою (Новаліс). 

Найгірше, що може спіткати дитину – це насильство з боку 

дорослих, від яких вони очікують любові, захисту та безпеки. 

Тому насильство над дитиною в сучасному світі є 

найпоширенішою проблемою, яка потребує постійної уваги 

від суспільства. 

Насильство над дітьми породжує відчуття невпевненості, 

безнадійності або безсилля, придушення волі; відсутності 

самоповаги та допомоги; напади страхів, депресію; фобії, 

смуток; роздуми про самогубство; самозвинувачення; втрату 

довіри; наркотичну/алкогольну залежність; прагнення 

помсти. Діти є найбільш незахищеною та вразливою 

частиною суспільства, котра повністю залежить від дорослих, 

від їхньої моральної та фізичної допомоги та підтримки. 

Вони так само, як і дорослі, а інколи й навіть частіше, 

стають жертвами фізичного, сексуального та психологічного 

насильство. Діти найбільше потребують уваги із збоку 

дорослих, турботи, задоволення їхніх життєвих потреб, отже 

питання «ролі дитини в суспільстві» постає дуже гостро та 

потребує уваги соціальних працівників і влади. Жорстоке 

поводження з дітьми та зневага до їхніх інтересів можуть 

мати різні види та форми, але їх наслідками завжди є 

серйозна шкода для здоров’я, розвитку та соціалізації 

дитини, нерідко й загроза життю. Тому тема насильства є 

дуже актуальною і потребує уваги. А відтак виникла 

необхідність розробки програми соціально-психологічних 

тренінгів, спрямованих на попередження та подолання 

наслідків насильства для спеціалістів різних ланок: тренерів з 

проведення тренінгів, психологів, соціальних педагогів, 

соціальних працівників, викладачів, вчителів. 

  


