Разом ми зможемо
зупинити
насильство

Що відбувається після повідомлення про
насильство?
• Люди прислухаються до вас
• Cерйозно поставляться до ваших проблем
• Зроблять запити про проблеми
•

Враховують побажання дорослої людини, що знаходиться в групі ризику

• Запропонують адвоката людині, що знаходиться в групі ризику
• Поговорять з поліцією, якщо це кримінальна справа
• Допоможуть людині яка перебуває у групі
ризику досягти змін, які вона хоче, якщо це
можливо
• Розроблять план, який допоможе людині бути захищеною у майбутньому
• Обміркують, чи є ще хтось в групі ризику
Health & Adult Services працює у партнерстві з низкою
організацій, включаючи медичні служби, поліцію та
добровільні агентства, щоб захистити дорослих від
зловживань та зневаги.

Зв'яжіться з нами
Ця інформація може бути надана великим шрифтом, шрифтом Брайля, аудіо або
мовою спільноти або в простому для читання форматі. Телефон: 01609 780780.
Для отримання додаткових копій цієї листівки, будь ласка, відвідайте вебсайт Ради з особистого захисту дорослих Північного Йоркшира:
www.safeguardingadults.co.uk
або веб-сайт North Yorkshire County Council:
www.northyorks.gov.uk/safeguarding
78270 06/19

Занепокоєний з приводу жорстокого
поводження з дорослими:

01609 780780

Що означає захист
дорослих?
Особистий захист дорослих означає спільну
роботу, щоб припинити насилля і запобігти
цьому в майбутньому. Кожна людина має
право жити життям, вільним від насилля і
знущання.

Кому загрожує насилля або
знущання?
Будь-хто може опинитися під загрозою
насильства або знущання. Людина
може бути більш-менш вразливою в
різний період свого життя. Доросла
людина, якій загрожує насильство або
знущання це;
людина, яка має потребу в догляді та підтримці
(незалежно від того, чи задовольняє місцева
влада будь-яку з цих потреб)
• і відчуває або знаходиться
під загрозою насилля або
знущання

•

• і в результаті потреб у догляді та
підтримці не в змозі захистити себе
ні від ризику, ні від самого насилля
або знущання.

Насильство може бути:
• тим, що відбувається один чи декілька
разів

• тим, що робиться свідомо та навмисно
• тим, що робиться випадково
• злочином

Насильство може статися в
будь-якому місці і в будь-який
час. Це може бути:
• чийсь дім
• будинок догляду
• лікарня
• служба зайнятості та денних послуг
• громадські місця

Насилля може зробити будь-хто. Це може бути:

Ознаки насильства

• подружжя або родич
• оплачуваний або добровільний опікун

Є багато ознак
насильства. Це включає
в себе, коли хтось:

• фіктивний працівник

• виглядає брудно або одягнений не

• друг або сусід

• хтось з тих кому довіряють

належним чином

• незнайомець

• має травму, яку важко пояснити

Це також може зробити група людей.

• виглядає наляканим в

Існує багато різних видів
насильства. Сюди входять:

• здається незвично сумним або

Фізичне насильство – когось б'ють, б'ють або руками або
ногами, зачиняють у приміщенні або стримують неналежним
чином.
Сексуальне насильство - хтось змушений брати участь у сексуальній
активності, коли він не дав згоди, або не в змозі дати згоду.
Емоційне або психологічне насильство - на когось кричать,
знущаються, змушують відчувати страх або тиск при прийнятті рішення.
Фінансові зловживання - крадіжка, шахрайство,
приховування або неправомірне використання
чиїхось грошей або майна.
Зневага і акти бездіяльності - включає в себе
ненадання комусь допомоги, яка їм потрібна.

колі з певними людми
замкнутим

• виявляється, що гроші зникли

Насильство завжди
неправильне
Ніхто не має жити в насильстві. У
Північному Йоркширі ми маємо
нульову толерантність до всіх форм
насильства. Ми завжди оперативно
реагуємо, коли нам повідомляють про
підозру у насильстві.
Повідомляючи про насилля, ви можете
допомогти покласти цьому кінець.

Сучасне рабство – торгівля людьми та примусова праця.
Домашнє насильство - коли насильство
відбувається між подружжям або членами сім'ї.

Щоб повідомити про насилля,

Дискримінаційне насильство - погане поводження або домагання
через чийсь вік, стать, сексуальність, інвалідність, расу або релігійні
переконання.

висловити стурбованість з приводу

Організаційне зловживання - це коли існують негнучкі системи
та процедури, які недозволяють людині робити свій власний вибір
щодо способу життя; не беруться до уваги персональні потреби
людини у дієтичному харчуванні; невідповідні способи звернення
до людей.

пораду, будь ласка, зателефонуйте в

Самозневажливе ставлення також є формою зловживання. Це
коли хтось вирішує не піклуватися про себе. Це може включати в
себе відмову від їжи або відмову від необхідної допомоги або
догляду за своїм здоров'ям, і це призводить до суттєвих
наслідківeffect on their wellbeing.

жорстокого поводження або знущання
що до дорослих, або просто отримати
Центр обслуговування клієнтів

01609 780780. Години роботи
з 8:00 до 17:30 з понеділка по п'ятницю.
По цьому номеру відповість чергова
бригада екстреної служби в неробочий
час.

