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ФИЗИЧКО НАСИЉЕ – Напади над женама

У ово насиље спада:

Дрмусање Повлачење за косу

Гурање Ударање

Дављење Мучење

Печење цигаретом Шамарање

Углавном се јављају повреде.

Често се ова врста насиља понавља.

Сваки облик насиља над женама са инвалидитетом је неприхватљив.

Физичко насиље, Pexels
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ПСИХОЛОШКО/ЕМОТИВНО НАСИЉЕ

Жене које су га преживеле кажу да им је теже од физичког. 

Води великом стресу и притиску, утиче негативно на  
самопоуздање/сигурност. 

У ово насиље спада: 

Омаловажавање и понижавање 
пред другима

Забрана да напусти дом или 
место живота

Плашење и застрашивање
Претње да ће ударити и 
повредити неког кога жена воли, 
на пример децу

Уништавање и бацање ствари 
које припадају жени

Оптуживање да нису нормалне 

Вређање (изговорање ружних 
речи, викање)

Игнорисање

Психолошко/емотивно насиље, Envato elements



4

СЕКСУАЛНО НАСИЉЕ

Постоји у свим случајевима кад особа није дала свој слободни 
пристанак.

Сексуално насиље најчешће врше бивши, а често и садашњи партнери. 
Некада учествује више извршилаца.

Узрокује страх, љутњу, стид, трауме.

У ово насиље спада:

Присиљавање на гледање порно 
саржаја и филмова

Додиривање интимних делова 
тела / где ти не желиш (груди, 
задњица)

Сексуални однос на силу

Пристанак на сексуални однос из 
страха. 
На пример: 
Жена мора да пристане да се 
скине, да је сликају и дели на 
друштвене мреже јер јој прети да 
ће бити убијена.
Кад мушкарац задовољава своје 
потребе а не обраћа пажњу на 
жену и ради сексуалне ствари 
против њене воље

Сексуално узнемиравање Добацивање

 

Сексуално насиље, Pixabay
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ЕКОНОМСКО НАСИЉЕ

Представља спречавање жена да одлучују 
како ће трошити новац 

или

Забрану да раде и зарађују. Често га трпе 
жене које немају свој новац. 

 
На пример: Терају те да крадеш и просиш 
јер немаш свој новац. Терају жену да се 
проституише и заради паре за њих.

У насиље над женама  
спада и:

• Изолација

• Коришћење деце

• Окривљавање

• Претње и принуда

Други облици насиља над женама са којим се сусрећу жене са 
инвалидитетом у институцијама/домовима:

•  Присилни абортус и принудна стерилизација 

На пример: Ако останеш у другом стању па те одведу код лекара да се 
трудноћа прекине а одлуку о томе је донео неко други.

• Контрацепција без пристанка - пилуле и спирала које мораш да 
користиш иако не желиш.

Забрана зарађивања, Envato elements

Коришћење деце, Unsplash Изолација, Unsplash

Пилуле, Pexels
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НАСИЉЕ У ДОМОВИМА

Психичко, физичко и сексуално насиље које један или више корисника 
спроводи да би казнили, повредили или контролисали друге кориснике, 
најчешће жене.

Заједнички живот у дому карактерише да је жртва принуђена да живи 
са својим насилником и не може да га напусти! 

Уколико корисница покуша да пријави насиље запослени јој углавном 
не верују, а потом иако поверују, то доживе као „нормално понашање“ 
у институцији. Кажу ти на пример: „Ти си хистерична и добићеш лек за 
смирење“.

МЕХАНИЗМИ ЗАШТИТЕ ОД  
НАСИЉА У ДОМОВИМА

Имаш право на социјалну заштиту!

Имаш право да те неко саслуша у поверењу!

Имаш право на подршку!

Законом је забрањено свако злостављање, занемаривање,

искоришћавање, злоупотреба или понижавајуће поступање према теби.

Можеш да се жалиш уколико ниси задовољна пруженом услугом или 
понашањем запослених.

Постоји неколико различитих нивоа заштите од насиља у домовима, који 
би требало да те заштите.

• Суд

• Интерни тим за спречавање насиља у дому             
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• Центри за социјални рад

• Заштитник грађана

• Организације цивилног друштва

МЕНТАЛНИ ИНВАЛИДИТЕТ

Ако имаш ментални инвалидитет то значи да ти је некад  
потребна подршка да разумеш информације или учиш  
нове вештине и стичеш знање.

Кад те подршке нема може да ти буде тешко да се снађеш.           

Постоје начини како олакшати живот особи са 
инвалидитетом као што је језик лак за разумевање  
(може да омогући да особа равноправно учествује у 
животу заједнице). 
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ДОНОШЕњЕ ОДЛУКА 
УЗ ПОДрШКУ                      

То значи да особа са менталним инвалидитетом добија подршку која јој 
је потребна да би донела властиту одлуку о свом животу.

Пример: неким људима је потребна подршка да одлуче да ли желе да 
раде неки посао и колико је тај посао добар за њих.

Сви доносимо одлуке сваког дана и углавном нам је потребна нека 
подршка, да се са неким посаветујемо и  добијемо информације.

Неки је имају у свом окружењу, а особама са менталним 
инвалидитетом је потребно обезбедити додатну подршку.

Неке од наших одлука имају правни значај, на пример

• ако желиш да се удаш

• да сачиниш уговор

• да располажеш новцем

• да продаш или купиш кућу или стан
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ПОСЛОВНА СПОСОбНОСТ  

Значи да ти можеш да оствариш своја права.

Неопходна је за самосталан живот у заједници.

Пример: да имаш свој новац и да можеш да одлучиш како ћеш да га 
трошиш.

Значи да можеш самостално да одлучујеш о 
стварима које су ти битне (брак, родитељство) 

Свака особа са инвалидитетом има 
право на подршку какву жели и ако жели
како би доносила одлуке.

Онај ко пружа подршку особи са инвалидитетом мора да 
поштује права, вољу и жеље особе. Таква подршка мора 
бити доступна свима.

Подршка се разликује од особе до особе. 
То може бити особа од поверења, вршњаци, 
организације цивилног друштва или подршка особи 
са инвалидитетом неће ни бити потребна.
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Држава мора да обезбеди да сви добију 

подршку какву желе и ако је желе.

Особа која пружа подршку треба да се држи по страни,

мора да се понаша тако да се уважава 

мишљење особе са инвалидитетом.

НАЧИНИ ПОДрШКЕ

Лична подршка, подршка вршњака; 

Подршка у комуникацији;

Подршка у процесу доношења одлука.
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речи које би требало да знаш:

Контрацепција: пилуле или спирала које користи жена да не би 
затруднела

Заменско одлучивање: када неко одлучује уместо тебе, а ти треба 
и знаш и сама шта ти одговара а шта не

Ментални инвалидитет: када је особи потребна подршка и помоћ 
да би научила неке нове ствари или разумела неку ситуацију или 
правило

Деинституционализација: када се ради тако да људи имају 
подршку и помоћ да живе у становима и кућама, са оним са ким 
желе, да раде и себи обезбеде живот какав желе, а не да морају да 
живе у дому и онако како им не одговара и како им се не свиђа

Експлоатација: када неко користи другу особу 

Процес: када нешто траје, има свој почетак, трајање и крај
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