Розпорядження
Одеського міського голови
№ 1070 від 15.11.2019 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 (додається).

2. Керівникам виконавчих органів Одеської міської ради забезпечити виконання заходів згідно з планом, зазначеним у пункті 1 цього розпорядження. 

3. Департаменту інформації та зв’язків з громадськістю Одеської міської ради забезпечити висвітлення інформації про проведення Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» у м. Одесі.

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



                                                     Г. Труханов



Додаток 
до розпорядження 
міського голови
від 15.11.2019 р.
№ 1070

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.
Засідання «круглого столу», приуроченого до Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» 
18 листопада 
2019 року
15.00
Суворовська районна адміністрація 
Одеської міської ради
(просп. Добровольського, 106, 
Мала зала)
Кондратюк С.А.
2.
Акція «День білої стрічки» (символ неприйняття домашнього насильства)
25 листопада 
2019 року
Заклади загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади                        м. Одеси
Буйневич О.В.
3.
Тренінг на тему: «Координація заходів щодо постраждалих від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі»
25 листопада 
2019 року
09.00
Комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 1» Одеської міської ради
(вул. М’ясоєдовська, 32),
комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 10» Одеської міської ради
(вул. Маршала Малиновського, 61),
комунальне некомерційне підприємство «Міська клінічна лікарня № 11» Одеської міської ради
(вул. Академіка Воробйова, 5)
Якименко О.О.

4.
Інформаційна бесіда «Стоп насильству!»
25 листопада                      2019 року
11.00-12.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12-а)
Азаркіна О.В.

5.
Тематична бесіда «Міжнародний день боротьби за ліквідацію насилля по відношенню до жінок» за участю представників правоохоронних органів
25 листопада 
2019 року
16.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12-а)
Нікандрова Ю.Ю. 
6.
Бесіди з молоддю на теми: 
- «Життя людини – найвища цінність»;
- «Сторінками Конституції України»;
- «Булінг – міжнародний та вітчизняний досвід»;
- «Скажи «НІ!» насильству»
25-27 листопада 
2019 року
(за окремим планом)
Комунальна установа «Соціальний гуртожиток для осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»
(вул. Іоганна Гена, 19-В)
Нікандрова Ю.Ю. 
7.
Інформаційна кампанія з розповсюдженням друкованої продукції (буклетів, флаєрів, карти перенаправлення тощо).
Виховні години, лекції, бесіди, дискусії за участю представників відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Тематичні засідання «круглого столу» для батьків за участю представників служби                      у справах дітей Одеської міської ради та відділу ювенальної превенції Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Зустрічі з представниками державних та громадських організацій, які працюють                       у сфері попередження насильства.
Оформлення тематичних виставок                               у шкільних бібліотеках
25 листопада – 
10 грудня 
2019 року
Заклади загальної середньої освіти комунальної власності територіальної громади                           м. Одеси
Буйневич О.В.
8.
Спільні рейди з Одеським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, представниками правоохоронних органів, навчальних закладів з метою відвідування сімей з дітьми, які опинились у складних життєвих обставинах; проведення роз’яснювальної роботи з профілактики домашнього насильства 

25 листопада –                         10 грудня                                 2019 року
(за окремим планом)
Сім’ї з дітьми, які опинилися у складних життєвих обставинах
(за окремим списком)
Нікандрова Ю.Ю.
Азаркіна О.В.
9.
Розповсюдження інформаційно-роз’яснювальних буклетів щодо протидії насильству
25 листопада –               10 грудня                          2019 року
(за окремим планом)
Вул. Кримська
Азаркіна О.В. 

10.
Бесіда на тему: «Профілактика домашнього насильства та насильства за ознакою статі» 

25 листопада – 
10 грудня 2019 року
(за окремим планом)
Заклади освіти                  Суворовського району
м. Одеси
Нікандрова Ю.Ю. 
Буйневич О.В.

11.
Семінар на тему: «СНІД. Запобігання домашньому насильству. Протидія торгівлі людьми»
26 листопада 
2019 року
14.00
Одеська загальноосвітня школа № 62 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області,
9-11 класи 
(36 осіб)
(просп. Шевченка, 10)

Корольов М.В. 
Буйневич О.В.
12.
Заняття на тему: «Профілактика насилля»
27 листопада 
2019 року
11.00-11.45
Одеська загальноосвітня школа № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Тіниста, 1)
Азаркіна О.В.
Буйневич О.В.

13.
Зустріч з багатодітними сім’ями на тему: «Попередження домашнього насильства»
27 листопада 
2019 року
12.00
Комунальний позашкільний навчальний заклад «Одеський центр дитячої та юнацької творчості «Зоресвіт»
(вул. Чорноморського козацтва, 45)
Кондратюк С.А.
14.
Тематична бесіда «Правовий захист дітей від насильства» 
27 листопада 
2019 року
16.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12-а)
Нікандрова Ю.Ю. 
15.
Проведення тематичної зустрічі з батьківською громадськістю 
27 листопада 
2019 року
17.00
Одеський ліцей № 9 Одеської міської ради Одеської області
(просп. Академіка                      Глушка, 1-Г)
Сушков В.М.
Буйневич О.В.
16.
Бесіда на тему: «Попередження негативних явищ, протидія насиллю»
28 листопада 
2019 року
12.00-13.00
Громадська організація 
«Білий ангел»
(Люстдорфська дор., 27)
Азаркіна О.В.

17.
Семінар «Протидія торгівлі людьми»
28 листопада 
2019 року
13.00
Одеська загальноосвітня школа № 16 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області, 
9-11 класи 
(25 осіб)
(вул. Пироговська, 25)

Корольов М.В.
Буйневич О.В.
18.
Бесіда з підопічними на тему: «Протидія домашньому насильству»
28 листопада 
2019 року
14.00-15.00
Комунальний заклад «Одеський притулок для дітей «Світанок» служби у справах дітей Одеської обласної державної адміністрації»
(вул. Василя Стуса, 2-Б)
Азаркіна О.В.

19.
Заняття на тему: «Скажемо насиллю – НІ!»
29 листопада 
2019 року
11.00-11.45
Одеська загальноосвітня школа № 77 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області                                   (вул. Транспортна, 12)
Азаркіна О.В. 
Буйневич О.В.
20.
Лекція щодо виявлення фактів прихованого домашнього насильства та насильства за ознакою статі у пацієнтів, які звернулися з ознаками насилля
02 грудня 
2019 року
Лікувально-профілактичні заклади м. Одеса
(за окремим списком)
Якименко О.О.
21.
Виставка дитячих малюнків на тему: «Щастя моєї сім’ї»
02-06 грудня 
2019 року
Малиновська районна адміністрація
 Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22, фойє)
Омельчук Є.В.
22.
Відкрита розмова на тему: «Розірви коло домашнього насильства»

Зустріч жінок, які стали жертвами домашнього насильства 
03 грудня 
2019 року
12.00
Кафе «Час Пік»
(вул. Генуезька, 1)
Корольов М.В.


23.
Засідання «круглого столу» з представниками багатодітних сімей на тему: «Попередження домашнього насильства»
04 грудня 
2019 року
11.00
Київська районна адміністрація 
Одеської міської ради 
(вул. Академіка 
Корольова, 9, каб. 311)
Сушков В.М.
24.
Заняття на тему: «Скажемо насиллю – НІ!»
04 грудня 
2019 року
11.00-11.45
Одеська загальноосвітня школа № 56 І-ІІІ ступенів Одеської міської ради Одеської області 
(вул. Тіниста, 1)
Азаркіна О.В. 
Буйневич О.В.

25.
Інформаційний семінар для багатодітних сімей «Попередження домашнього насильства»
04 грудня 
2019 року
12.00
Малиновська районна адміністрація
Одеської міської ради
(вул. Генерала Петрова, 22, Мала зала)

Омельчук Є.В.

26.
Тренінг «Булінг! Мовчати не треба!» 

04 грудня 
2019 року
16.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12-а)

Нікандрова Ю.Ю. 
27.
Флешмоб «16 днів проти насильства»
06 грудня 
2019 року
12.00-14.00
Міський сад                              (вул. Дерибасівська)
Азаркіна О.В. 

28.
Тренінг та оформлення листівок «Стоп – насильство!» 
06 грудня 
2019 року
16.00
Комунальна установа «Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Одеської міської ради Одеської області»
(вул. Героїв Крут, 12-а)
Нікандрова Ю.Ю. 
29.
Проведення тематичної зустрічі зі студентами 
10 грудня                         2019 року
14.00
Одеський коледж комп’ютерних технологій Одеського державного екологічного університету
(вул. Академіка                      Корольова, 5/2, актова зала)
Сушков В.М.

30.
Бесіда-роз’яснення з багатодітними сім’ями                з питань запобігання домашньому насильству та/або насильству за ознакою статі
10 грудня                           2019 року
15.00
Приморська районна адміністрація
 Одеської міської ради
(вул. Канатна, 134, фойє)
Корольов М.В.
31.
Проведення зустрічі з Парламентом старшокласників Київського району м. Одеси на тему: «Попередження насильства та жорстокого поводження в дитячому середовищі»
11 грудня 
2019 року
14.00
Київська районна адміністрація                             Одеської міської ради
(вул. Академіка 
Корольова, 9,  
каб. 311)
Сушков В.М.
Буйневич О.О.




 
Керуюча справами                                				           				О. Оніщенко






