Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1020 від 26.11.2018 р.




Про проведення Всеукраїнської акції 
«16 днів проти насильства» у м. Одесі


Керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про запобігання та протидію домашньому насильству», з метою привернення уваги громадськості до актуальних проблем подолання домашнього насильства та насильства за ознакою статі, забезпечення рівних прав жінок та чоловіків:


1. Затвердити план заходів щодо проведення Всеукраїнської акції               «16 днів проти насильства» у м. Одесі (додаються).

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради забезпечити виконання плану заходів, зазначених у пункті 1 цього розпорядження.

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради здійснити інформаційну підтримку акції та забезпечити широке висвітлення запланованих заходів у засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника міського голови – директора департаменту фінансів Одеської міської ради Бедрегу С.М.



Г. Труханов







 
 

Додаток 
до розпорядження
міського голови
від 26.11.2018 р.
№ 1020

ПЛАН                                                                                                                                                                                                                    заходів щодо проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у м. Одесі


№
з/п
Назва заходу
Дата та час проведення
Місце проведення
Відповідальні
1.
Бесіда на тему:
«Психологічне насильство. Шляхи подолання»
26 листопада 2018 року
11.00-12.00
Громадська організація              «Білий Ангел»
(Люстдорфська дорога, 27)
Азаркіна О.В.
2.
Лекція на тему:
«Економічне насильство»
26 листопада 2018 року
15.00-16.00
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї,  дітей та молоді
 (вул. Іцхака Рабіна, 7)
Азаркіна О.В.
3.
Дискусія на тему:
«Домашнє насильство. Як діяти в ситуації домашнього насильства або його загрози»
26 листопада 2018 року
16.00-17.30
Одеська спеціальна загальноосвітня школа-інтернат І-ІІ ступенів № 88
(просп. Свободи, 97)
Азаркіна О.В.
4.
Бесіда на тему: «Всеукраїнська акція 16 днів проти насильства»
26 листопада 2018 року

Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а) 
Дамаскіна І.В.
5.
Практичні семінари у міських жіночих консультаціях щодо профілактики домашнього насильства та порядок надання медичної та психологічної допомоги


26 листопада 2018 року



04 грудня 2018 року


06 грудня 2018 року



11 грудня 2018 року



13 грудня 2018 року


13 грудня 2018 року



13 грудня 2018 року
Комунальна установа «Жіноча консультація» № 1 м. Одеси
(вул. Академічна, 14),

комунальна установа «Жіноча консультація» № 7 м. Одеси
(вул. Троїцька, 59),

комунальна установа «Жіноча консультація» № 8 м. Одеси
(вул. Варненська, 25/2),

 комунальна установа «Жіноча консультація» № 9 м. Одеси
(Люстдорфська дорога, 170),

комунальна установа «Жіноча консультація» № 4 м. Одеси
(вул. Болгарська, 38)

комунальна установа «Жіноча консультація» № 14 м. Одеси
 просп. Добровольского, 130/4а

комунальна установа «Жіноча консультація» № 5 м. Одеси
(вул. Академіка Філатова, 58/2)
Якименко О.О.

6.
Дискусія на тему:
«Булінг як різновид насильства»
26 листопада –
10 грудня 2018 року

Заклади загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.В.
Азаркіна О.В.
7.
Спільні рейди з метою проведення роз’яснювальної роботи з профілактики домашнього насильства та, за необхідності, надання їм соціальних послуг та здійснення соціального супроводу
26 листопада –
10 грудня 2018 року 
(за окремим планом)

Сім’ї з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах

Дамаскіна І.В.
Азаркіна О.В.

8.
Проведення акції: «День             білої стрічки» – символу неприйняття домашнього насильства
26 листопада –
10 грудня 2018 року 


Заклади загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

9.
Проведення соціологічних досліджень, спрямованих на виявлення проявів насильства в освітньому середовищі
26 листопада –
10 грудня 2018 року 

Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

10.
Проведення інформаційних            та просвітницьких заходів щодо попередження проявів дискримінації та насильства
26 листопада –
10 грудня 2018 року 

Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

11.
Проведення конкурсів стіннівок, презентацій, спрямованих на протидію насильству
26 листопада –
10 грудня 2018 року 

Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

12.
Проведення акції              «Допомога поруч» інформування учасників освітнього процесу про функціонування національної «гарячої лінії» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 
26 листопада –
10 грудня 2018 року 


Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

13.
Організація зустрічей з представниками державних та громадських організацій, які працюють у напрямі попередження насильства
26 листопада –
10 грудня 2018 року 

Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.

14.
Розміщення інформаційних матеріалів про недопущення дітьми жорстокості, насильства та відповідальність за вчинення правопорушень            з номерами телефонів «гарячих ліній» органів, до яких у разі необхідності може звернутися дитина
26 листопада –                            10 грудня 2018 року

Заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста
Буйневич О.О.
Китайська О.П.
15.
Диспут на тему: «Профілактика вчинення насильства»
27 листопада 2018 року
10.00-10.45
Одеська загальноосвітня школа № 8 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Бреуса, 59)
Азаркіна О.В.
16.
Круглий стіл на тему:
«Скажи: «Ні – насильству!»
27 листопада 2018 року

Одеська загальноосвітня школа № 23 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області   
(Миколаївська дорога, 283)

Азаркіна О.В. 
17.
Лекція на тему: «Булінг як різновид насильства»
27 листопада 2018 року
13.00-14.30
Одеський державний               екологічний університет
(вул. Львівська, 15)
Азаркіна О.В.
18.
Тренінг на тему: «Стоп – насильство!»


28 листопада 2018 року
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Дамаскіна І.В.
Жадан Т. О.
19.
Семінар на тему: «Міфи про домашнє насильство. Прояви економічного насилля»
29 листопада 2018 року 15.00-16.00.
Одеський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(вул. Іцхака Рабіна, 7)
Азаркіна О.В.
20.
Проведення круглих столів в дитячих міських поліклініках із залученням батьків «Профілактика домашнього насильства»
29 листопада 2018 року




04 грудня 2018 року




11 грудня 2018 року
Комунальне неприбуткове підприємство «Дитяча міська поліклініка № 2»
(вул. Генерала Бочарова, 59),

комунальне неприбуткове підприємство «Дитяча міська                        поліклініка № 6»                                             (просп. Академіка Глушка, 32а),

комунальне неприбуткове підприємство «Дитяча міська                      поліклініка № 3»
(вул. Єврейська, 11)
Якименко О.О.
21.
Вулична акція
«Зроби правильний вибір – відмовся від насильства»
30 листопада 2018 року
12.00-14.00
Міський сад
(вул. Дерибасівська)
Азаркіна О.В.
22.
Бесіда на тему: «Попередження насильства у родині»
03 грудня 2018 року
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Дамаскіна І.В. Жадан Т. О.
23.
Бесіда з молоддю на тему: «Проблеми домашнього насильства»
03 грудня 2018 року
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Іоганна Гена)
Дамаскіна І.В.
Князєва М.В.
24.
Відкриття «Кімнати дружньої до опитування» для дітей, які постраждали від різних форм насильства
03 грудня 2018 року
Вул. Єврейська, 13
Дамаскіна І.В.
Китайська О. П.
Якименко О.О.
Семікоп Т.Є.
25.
Бесіда на тему: «Булінг: що це таке, як захистити себе?»
05 грудня 2018 року
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області» 
(вул. Героїв Крут, 12а)
Дамаскіна І.В.
Жадан Т.О.
26.
Проведення семінару                    на тему: «Проблеми насильства у шкільному середовищі та у сім’ї»
05 грудня 2018 року 
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12а)
Дамаскіна І.В.
Жадан Т. О.


Керуюча справами                                											 О. Оніщенко 

