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Orientation to Ontario

Літні люди часто змушені залежати від членів сім'ї та 
опікунів. Жорстоке поводження з людьми старшого 
віку трапляється, коли з літньою людиною погано 
поводиться або нехтують нею хтось із близьких. Члени 
сім'ї або інші люди можуть жорстоко поводитися з 
літніми людьми. Жорстоке поводження з літніми 
людьми може бути фізичним, емоційним, сексуальним 
або фінансовим і включає в себе недбалість.
Фізичне насильство може включати в себе будь-які дії, 
які завдають шкоди або страждання:

• ляпаси, удари, штовхання, струшування,
стусани або стримування;

• фізичні обмеження, які не є необхідними;
• ненадання ліків або надання комусь занадто

багато ліків;
• ненадання їжі або правильного виду їжі;
• примусове годування або примусове лікування;

Емоційне або психологічне насильство включає в себе 
багато типів поведінки:

• використання погроз або страху для
маніпулювання кимось;

• заборона бачитися з друзями або членами
сім'ї;

• заборона ухвалювати рішення або ставлення
до людини як до дитини;

• погрози виселенням або переміщенням до
будинку для людей похилого віку;

• маніпулювання людьми, які втратили пам'ять
або страждають на деменцію.

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ЛЮДЬМИ СТАРШОГО ВІКУ

людей похилого віку і можуть включати в себе 
багато різних дій або поведінки, таких як:

• заборона людині похилого віку контролювати
власні кошти;

• маніпулювання літньою людиною, щоб вона
дала вам гроші;

• продаж речей літньої людини без її дозволу;
• утримання або нецільове використання

коштів, якими ви керуєте для літньої людини;
• примушення когось змінити свій заповіт

погрозами або залякуванням;
• підробка документів на чиєсь ім'я.

Недбале ставлення є поширеною формою 
жорстокого поводження з людьми похилого віку і 
включає в себе акти фізичного та емоційного 
насильства. Коли особи, які доглядають за 
людьми похилого віку, не задовольняють 
фізичних, медичних або емоційних потреб літніх 
людей, це кваліфікується як жорстоке поводження 
з ними.
Оскільки літні люди залежать від своєї сім'ї та тих, 
хто за ними доглядає, вони часто бояться 
повідомляти про зловживання.
ЗВЕРНЕННЯ ПО ДОПОМОГУ
Жертви насильства над людьми похилого віку 
можуть зателефонувати на гарячу лінію з питань 
безпеки людей похилого віку (Senior Safety Line) 
за номером 1-866-299-1011. Ця лінія надає 
інформацію, рекомендації та підтримку більш ніж 
150 мовами.
У разі безпосередньої небезпеки, будь ласка, 
зателефонуйте за номером 911 і попросіть 
допомогти своєю мовою
Якщо ви підозрюєте, що має місце жорстоке 
поводження с літньою людиною, ви можете 
повідомити про це в поліцію. Поліція проведе 
розслідування і надасть допомогу потерпілому. 
Проте, оскільки жертвами жорстокого поводження 
з людьми похилого віку є дорослі, вони можуть 
відмовитися від цієї допомоги.
Повідомлення про жорстоке поводження з 
людьми похилого віку НЕ вимагається законом, 
якщо жертва не живе в будинку для людей 
похилого віку або іншому медичному закладі.

Сексуальне насильство також є типом жорстокого 
поводження з людьми похилого віку. Сексуальне 
насильство включає в себе будь-який тип 
небажаного сексуального загравання або 
поведінки. Літні люди в будинках для людей 
похилого віку не можуть юридично дати згоду на 
сексуальну активність з працівниками таких 
будинків. 

Фінансові зловживання
Фінансові зловживання є одним з найбільш 
поширених типів зловживань по відношенню до
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