




територіальних центрів
соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), які 
проводились з 04.12.2017 по 
07.12.2017.

.3.1 Активізація 
діяльності 
міжвідомчих 
координаційних 
ради з питань з 
питань запобігання 
насильству в сім’ї, 
гендерної рівності 
та протидії торгівлі 
людьми з метою 
розгляду на них 
питань виконання 
резолюції Ради 
Безпеки ООН 
1325сім’ї, жінок, 
охорони 
материнства і 
дитинства при 
голові обласної 
державної 
адміністрації

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
грації;
Департамент
соціального
захисту
населення;
обласний центр
соціальних
служб для сімей,
дітей та молоді;
КЗ «Запорізький
обласний центр
соціально-
психологічної
допомоги»
Запорізької
обласної ради;
Запорізький
національний
університет;
громадські
організації (за
згодою)

2017 За результатами роботи 
координаційної ради з питань сім’ї, 
жінок, охорони материнства і 
дитинства при голові
облдержадміністрації в області 
створено гедерний ресурний центр 
при голові облдержадміністрації, а 
також центр гендерної освіти на 
базі Запорізького національного 
університету. Разом з тим, 
проведено низку заходів з 
гендерної проблематики.
Департаменту соціального захисту 
населення облдержадміністрації, 
Ґендерного ресурсного центру. 
Центру тендерної освіти в березні 
2017 року на базі факультету 
соціальної педагогіки і психології 
Запорізького національного
університету відбувся Ґендерний 
Форум -  2017 на тему;
«Забезпечення рівних прав і 
можливостей жінок і чоловіків; 
вирішення проблем на місцевому 
рівні».
На виконання розпорядження 
голови облдержадміністрації від
02.02.2017 р. № 31 та відповідно до 
листа облдержадміністрації від
16.02.2017 р. № 08-29/0425
керівник КЗ «Запорізький обласний 
центр соціально-психологічної 
допомоги» Запорізької обласної 
ради прийняв участь у
розширеному засіданні
координаційної ради з питань сім’ї, 
жінок, охорони материнства і 
дитинства при голові обласної 
державної адміністрації, а також 
була презентована доповідь на 
тему; Основні напрямки роботи 
комунального закладу
«Запорізький обласний центр 
соціально-психологічної 
допомоги» Запорізької обласної 
ради за весь період діяльності 
Протягом 2017 року спеціаліст 
Запорізького обласного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді прийняв участь у 2 
зустрічах міжвідомчої робочої 
групи з питань протидії



домашньому насильству та 
насильству за ознакою статі, з 
питань, що створена при Обласній 
координаційній раді з питань сім’ї, 
жінок, охорони материнства та 
дитинства при голові Запорізької 
обласної державної адміністрації

1.3.4 Здійснення 
соціального 
замовлення для 
реалізації програм 
та проектів у сфері 
протидії гендерно- 
зумовленому 
насильству, надання 
допомоги 
постраждалим від 
конфліктів, 
забезпечення 
тендерної рівності 
під час ліквідації 
наслідків конфлікту

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент
соціального
захисту
населення;

2017 З 15.03.2017р. в м. Бердянськ 
Запорізької області функціонує 
тимчасова «соціальна квартира» 
для безпечного перебування 
жінок, що постраждали від 
домашнього та гендерно- 
обумовленого насилля. 
03.07.2017р. відбулася зустріч з 
першим заступником голови 
Запорізької обласної ради 
Семенковим Єгором.
На зустрічі були присутні; 
Катерина Мінакова (О К) 
Костянтин Бойчук (ФН ООН) 
Євген Лосєв (О Е )
Ірина Куратченко (ОПП 
ВЗАЄМОДІЯ)
У грудні 2017р. фахівцями 
мобільної бригади встановлено 
49 випадків домашнього та 
тендерно -  обумовленого 
насильства.
Всього з початку роботи 
мобільної бригади у м. 
Бердянськ, Запорізької області, 
зафіксовано 120 випадків 
різного роду насильства, з них; 
48 -  психологічного, 9 -
фізичного, 36 -  економічного, 0 
-  сексуальне, 27 -випадків
тендерного насильства. 
Інформація про факти
насильства надходила з 
Бердянського міського та
районного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; 
Приморського районного центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді; КУ БМР «Бердянське 
територіальне медичне
об’єднання»; ГО «Жінка
майбутнього», ГО «Майбутнє є» 
«Переселенці та громади разом» 
а також шляхом самозвернення 
на гарячу лінію мобільної



бригади.
Протягом місяця клієнтам 
мобільної бригади надано 241 
послугу, а саме: анкетування -  
60 заходів, кризове
психологічне консультування -  
54 заходів, підтримуюче 
психологічне консультування -  
47 заходів, консультування з 
питань отримання соціальних 
послуг -  16 заходів, телефоне 
консультування -  59 заходів. 
Під супровід взято 5 осіб. 
Здійснено 128 перенаправленнь, 
зокрема до соціальної квартири 
(запропоновано послуги, без 
розголошення
місцезнаходження) -  5, поліції -  
10, Бердянського місцевого 
центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги -  
29, МБФ «Данська рада у 
справах біженців»-?; ССД-2; 
Заклади охорони здоров'я-9; 
ЦСССДМ-19; Заклади соц 
захисту-2.
Проведено З групових заняття з 

клієнтками соціальною
квартири з метою створення 
внутрішнього ресурсу,
формування та підтримка 
цінностей, розвитку навичок 
цілепокладання та критичного 
мислення.
Проведено 2 групових заходи з 
фахівцями кризової установи з 
метою попердження
профвигорання.
Продовжуємо налагоджувати 
співпрацю з місцевими СМІ, 
висвітлювати діяльність МБ та 
кризової установи.
Проведено розклеювання
плакатів та розповсюдження 
візиток з контактами мобільної 
бригади по м. Бердянськ, с. 
Старопетрівка, с. Троїцьке, с. 
Дмитровка.
Фахівцями мобільної бригади 
проведено 13 індивідуальних 
консультацій для клієнток 
соціальної квартири.___________



Проведено 2 робочих зустрічі 
фахівцями мобільної бригади та 
притулку.
Проведено З групових заняття з 
клієнтками соціальною
квартири з метою мотивування 
учасниць до змін, сприяння 
розвитку навичок само 
презентації і саморозкриття, 
розвитку вміння контактувати 
одна з одною, створення 
внутрішнього ресурсу,
саморозвиток особистості, 
налагодження соціальних
зв’язків.

Проведення навчань 
1.4.3 для посадових осіб 

місцевого 
самоврядування та 
державних 
службовців з питань 
реалізації резолюції 
Ради Безпеки ООН 
1325,зокрема щодо 
запобігання та 
врегулювання 
конфліктів, порядку 
взаємодії з надання 
допомоги 
постраждалим

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Запорізький
Центр
перепідготовки і
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,органів
місцевого
самоврядування,
керівників
державних
установ та
організацій____

2017 Комунальним закладом
«Запорізький обласний інститут 
післядипломної освіти» Запорізької 
обласної ради забезпечується 
проведення семінарів -  
практикумів для посадових осіб 
місцевого самоврядування та 
державних слуясбовців з питань 
запобігання та врегулювання 
конфліктів, порядку надання 
допомоги постраждалим від 
конфліктів.

2.5.7 Поширити
тематичні програми 
та соціальну 
рекламу в засобах 
масової інформації 
щодо тендерних 
аспектів запобігання 
конфліктам, 
протидії торгівлі 
людьми та 
попередження 
домашнього 
насильства

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент 
соціального 
захисту 
населення; 
Управління у 
справах преси та 
інформації; 
обласний центр 
соціальних 
служб для сімей, 
дітей та молоді; 
КЗ «Запорізький 
обласний центр 
соціально- 
психологічної 
допомоги» 
Запорізької 
обласної ради; 
Запорізький 
національний

2017 З метою попередження 
домашнього насильства, протидії 
торгівлі людьми та попередження 
проявів тендерної дискримінації на 
протязі 2017 р. КЗ «Запорізький 
обласний центр соціально- 
психологічної допомоги»
Запорізької обласної ради на 
протязі 2017 року поширював 
соціальну рекламу в ЗМІ;
20.02.2017 р. ЗНТК «ТБ-5», тема 
виступу: «Інтеграція переселенців 
у приймаючу громаду», 
виступаючі: керівник та соціальний 
педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
18.10.2017 р. РК «Запоріяокя», тема 
виступу «Протидія торгівлі 
людьми», виступаючі: начальник 
відділу у справах сім’ї та дітей 
Департаменту соціального захисту 
населення Запорізької обласної 
державної адміністрації,соціальний



університет; 
громадські 
організації (за 
згодою)

педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
21.10.2017 р. міські ТРК: ТК 
«Алекс», ЗНТК «ТБ-5», ЗТРК 
«Запоріжжя», ТК «2», Молодіжний 
квест «Подорожуй безпечно». 
Учасники; керівник та соціальний 
педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
01.12.2017 р. Прес-конференція у 
прес-центрі КЗ «Запорізький 
обласний центр молоді» ЗОР, тема 
«Міжсекторна взаємодія з 
запобігання торгівлі дітьми», 
виступали: керівник та соціальний 
педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
06.12.2017 р. РК «Запоріяокя», тема 
виступу «Алгоритм надання 
допомоги постраждалим від 
насильства», виступала: соціальний 
педагог, психолог КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
07.12.2017 р. ЗТРК «Запоріяокя»,
телепередача «Знак питання», тема 
телепередачі «Чиста сила» - 
обговорення заходів, спрямованих 
на надання допомоги
постраждалим від насильства, 
виступала: керівник КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР
07.12.2017 р. Печатне видавництво 
«МРІГ», назва статті «Любовь с 
кулаками», виступала: керівник та 
соціальний педагог, психолог КЗ 
«ЗОЦСПД» ЗОР
11.12.2017 р ЗТРК «Запоріяокя»,
телепередача «Тема дня», 
присвячена підведенню підсумків 
Всеукраїнської акції «16 днів 
проти гендерного насильства», 
виступала: керівник КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР Протягом 2017 року з метою 
попередження та запобігання 
торгівлі людьми та насильства в 
сім’ї розповсюджено понад 10500 
примірників друкованої продукції 
соціального спрямування. На 
телеканалах Запорізького регіону 
розміщено 5 видів відеороликів 
відповідного соціального
спрямування (715 виходів).
На вулицях міста Запоріяокя та 
Мелітополя, на рекламній площині 
формату сіті-лайт розміщено 2 вида 
постерів щодо протидії насильству 
в сім’ї на 23 рекламних площинах. 
На обласному радіо «Запоріяокя»



участь психолога у програмі «Тема 
дня». Тема розмови -  «Як запобігти 
насильству серед сучасних дітей?». 
На районному радіо «Славія» 
(Пологівський район) вийшло 
оголошення про проведення
«прямої лінії» на Телефоні Довіри 
на тему: «Профілактика та
попередження сімейних
конфліктів» (З виходи), аудіо 
оголошення «НІ сексуальній
експлуатації жінок (попередження
торгівлі людьми)»; «Протидія, 
торгівлі людьми» (4 виходи);
«Запобігання насилля в сім’ї» (1 
вихід), аудіо ролик «Декламування 
віршів на радіо до 16 днів проти 
насилля».В друкованих ЗМІ та на 
інформаційних веб-сайтах було 
розміщено 70 публікацій щодо 
можливих ризиків потрапляння в 
ситуації насильства та торгівлі 
людьми.

3.7.3 Проведення 
інформаційно- 
просвітницьких 
кампаній з питань 
протидії гендерно- 
зумовленому 
насильству в умовах 
конфліктів та у пост 
конфліктний період, 
формування 
активної
громадської позиції 
населення щодо 
реагування на 
випадки гендерно- 
зумовленого 
насильства, 
залучення юнаків та 
чоловіків до 
організації заходів 
із запобігання та 
протидії насильству

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Управління з 
питань 
внутрішньої 
політики та 
зв’язків з 
громадськістю ; 
Департамент 
соціального 
захисту 
населення 
Управління у 
справах преси та 
інформації; 
Департамент 
освіти і науки 
Департамент 
культури, 
туризму, 
національностей 
та релігій ; 
Служба у 
справах дітей ; 
Управління 
молоді, фізичної 
культури та 
спорту

2017 Спеціалісти міських та районних 
центрів СССДМ Запорізької 
області проводять різні групові 
заходи з метою підвищення рівня 
обізнаності населення щодо 
сучасних проявів торгівлі людьми 
та попередження насильства в 
сім’ї. З нагоди Європейського дня 
боротьби з торгівлею людьми, який 
відзначається 18 жовтня, 
спеціалісти міських та районних 
центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді, надавачі 
соціальних послуг об’єднаних 
територіальних громад Запорізької 
провели 101 груповий захід з 
питань засобів і методів, що 
використовуються торгівцями 
людьми (лекції, бесіди, тренінги, 
відео лекторії, інформаційно- 
просвітницькі акції, круглі столи, 
інформаційні години, «гарячі лінії» 
на Телефоні довіри та ін. ), яким 
охоплено понад 3300 осіб. Крім 
того, Запорізький обласний 
ЦСССДМ також провів та прийняв 
участь у ряді заходів на базі 
профспілкових курсів Запорізької 
обласної ради профспілок 
Запорізьким обласним центром 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді було організовано та 
проведено супервізійну нараду. У 
заході прийняли участь 43



спеціалістів МІСЬКИХ та районних 
центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді та надавачі 
соціальних послуг об’єднаних 
територіальних громад. Також, до 
проведення заходу були залучені 
спеціалісти Департаменту
соціального захисту населення 
ЗОДА, служби у справах дітей 
ЗОДА, КЗ «Запорізький обласний 
центр соціально-психологічної 
допомоги», головного управління 
Національної поліції в Запорізькій 
області, відкриття інсталяції, яка 
покликана привернути увагу до 
проблем торгівлі людьми та 
залучити громадські організації до 
попередження й боротьби із 
сучасним рабством.
Організаторами виступали
Представництво Міжнародної 
організації з міграції (МОМ) в 
Україні, Міністерство соціальної 
політики України, Департамент 
соціального захисту населення 
ЗОДА, ГПО «ЕГІДА- 
ЗАПОРІЖЖЯ»; інформаційна акція 
«Подорожуй безпечно» з нагоди 
Всесвітнього дня боротьби з 
торгівлею людьми;5 круглих столів 
«Створення системи комплексної 
соціально-психологічної підтримки 
сім’ям та особам, які постраждали 
від домашнього та гендерно- 
зумовленого насильства» в м. 
Токмак, м. Бердянськ, м. 
Мелітополь, м. Пологи, м. 
Енергодар. З метою привернення 
уваги суспільства до проблем 
насильства в сім’ї, в рамках 
щорічної акції «16 днів проти 
насильства» спеціалістами центрів 
СССДМ Запорізької області 
впродовж листопада-грудня 2017р. 
проведено ряд тематичних заходів 
різних за формами та місцем 
проведення: на базі освітніх
закладів, сільських рад, будинків 
культури, сімей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах; 
для учнівської молоді, для молоді, 
яка засуджена до покарань не 
пов’язаних з позбавленням волі, 
волонтерів, вагітних жінок; 
індивідуальні консультації та іи.
А саме, за період з 25.11.2017р. по 
10.12.17р.. було проведено 167



профілактично-просвітницьких 
заходів (лекцій, бесід, відео 
лекторіїв, семінарів-тренінгів, 
круглих столів, вуличних акцій, 
анкетування, конкурсів малюнків 
серед дітей, «гарячі лінії» на 
«Телефоні Довіри» та ін..), під час 
яких було охоплено; 4656 осіб.
Крім того, 06.12.2017 року, в 
рамках проведення Всеукраїнської 
акції «16 днів проти насильства» 
спеціалістами Запорізького
обласного ЦСССДМ була 
проведена акція «Мовчати не 
треба!» для учнівської молоді м. 
Запоріиоіся. Акція відбулась в 
Запорізькому коледжі
радіоелектроніки ЗНТУ. До участі 
в акції було залучено; представник 
Ювенальної Поліції Запорізької 
області та члени Мобільної 
бригади м. ЗапорЬіоіся (яка 
створена в рамках гуманітарного 
проекту «Посилення гуманітарної 
відповіді на потреби найбільш 
вразливих категорій жінок та 
дівчат -  підлітків в умовах 
збройного конфлікту на Сході 
України», фінансується Фондом 
Народонаселення ООН та за 
підтримки Української фундації 
громадського здоров’я ). Заходами 
було охоплено близько 40 дітей 
віком від 15 до 16 років. 
Департаментом освіти і науки 
облдержадміністрації,керівника 
ми навчальних закладів
забезпечено проведення
просвітницьких заходів з питань 
сім’ї та родинного виховання, 
запобігання та протидії
насильству. Органами
управління освітою,
загальноосвітніми, 
позашкільними. професійно- 
технічними навчальними
закладах та школами- 
інтернатами Запорізької області 
відповідно до планів роботи 
забезпечено проведення
систематичної
інформування

роботи щодо 
батьківської

громадськості з питань чинного
законодавства
відповідальність

про
батьків за
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розвиток дитини, здобуття 
дитиною освіти, виховання 
поваги до законів, прав. З метою 
вирішення питання
профілактичної роботи серед 
неповнолітніх, у кожному 
навчальному закладі щорічно 
наказом директора створюється 
Штаб профілактики
правопорушень, на який 
запрошуються працівники
Національної поліції та ССД.
На засіданнях штабів 
розглядаються питання щодо 
неналежного виконання
батьками обов’язків щодо 
навчання та виховання дітей, 
проводиться роз’яснювальна 
робота щодо профілактики 
пропусків занять без поважної 
причини, порушень правил 
поведінки; проводиться аналіз 
результатів соціально-
психологічного супроводу учнів 
«групи ризику», тощо. у  
навчальних закладах Запорізької 
області протягом 2017 року 
забезпечено проведення у 
рамках Шкільних педагогічних 
лекторіїв для батьків лекцій, 

консультацій з 
попередження 

поводження з

та

межах 
батьківських 
проводяться 

батьків із 
тематики;

семінарів 
питань 
лшрстокого 
дітьми. У
загальношкільних 
лекторіїв 
консультування 
зазначеної 
«Індивідуальний підхід батьків 
до особистості підлітків», «Як 
зберегти здоров’я дитини?», 
«Дисципліна без конфліктів», 
«Права дитини -  обов’язки 
батьків. Адміністративна
відповідальність за невиконання 
батьками своїх обов’язків», 
«Шляхи попередження
злочинності і правопорушень 
серед підлітків», «Роль батьків у 
згуртуванні дитячого колективу, 
зниженні конфліктності
стосунків»,_____ «Попередження



и

авторитет у 
«Батьківське 

виток

домашнього насилля»,
«Батьківський 
сім’ї»,
програмування як 
соціально-психологічних 
проблем дитини», «Жорстокість, 
агресія підлітків», «Позашкільна 
зайнятість дітей як засіб 
профілактики порушень
поведінки», «Виховання дітей 
без насильства, на основі 
базових потреб», «Батьківські 
обов’язки згідно вимог чинного 
законодавства України», а 
також, засідання сімейних
клубів «Академія люблячих
батьків», «Як допомогти дитині 
при загрозі суїциду», «Роль 
батька у сімейному вихованні».
У загальноосвітніх, професійно- 
технічних навчальних закладах, 
школах -інтернатах обласного
підпорядкування проведені 
Батьківські конференції,
загальні збори: «Обов’язок
батьків щодо виховання дітей. 
Персональна відповідальність за 
проведення вільного часу в 
позаурочний час», «Причини і 
умови злочинності
неповнолітніх. Відповідальність 
батьків за виховання, навчання і 
розвиток дітей», «Сім’я -  основа 
виховання громадянина
України», «Відповідальність 
батьків за правопорушення 
дітей», «Профілактика
неправомірної поведінки
неповнолітніх», «Обов'язки та 
права батьків та дітей», «Умови 
успішного виховання в сім’ї: 
єдність вимог дорослих до дітей, 
атмосфера злагоди і довіри», 
«Особливості
психофізіологічного розвитку 
дітей», «Взаєморозуміння між 
батьками і дітьми»,
«Толерантність -  основа 
спілкування (причини дитячої 
підліткової агресивності)», 
«Роль родини в розвитку 
моральних якостей підлітка»,
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«Відповідальність батьків за 
виховання дітей», «Проблема 
спілкування батьків та дітей. 
Педагогічний такт».
На класних батьківських зборах 
постійно розглядаються питання 
виховання та батьківської 
відповідальності, підвищення 
рівня культури сімейних 
стосунків, здійснюється
соціально-педагогічний 
патронаж сімей, які опинилися у 
складних життєвих обставинах: 
«Життя людини -  найвища 
цінність», «Любов -  найкращий 
засіб виховання»,
«Попередження жорстокості 
серед дітей», «Нормативно- 
правове забезпечення захисту 
дитини від жорстокого 
поводження». у  межах 
навчальних програм вищих 
педагогічних навчальних
закладів (Бердянського і 
Мелітопольського державного 
педагогічного університету) і 
Запорізького національного 
університету кафедрами
гуманітарного циклу розроблені 
курси лекцій і практичних 
занять «Валеологія статі», 
«Психологія сім’ї», «Гендерні 
відносини у навчальному 
закладі», з питань запобігання 
насильству в сім’ї, реабілітації 
жертв сімейного насильства та 
надання їм психологічної 
допомоги. Комунальним
закладом «Запорізький обласний 
інститут післядипломної освіти» 
Запорізької обласної ради 
забезпечується проведення 
семінарів -  практикумів для 
заступників директорів з 
виховної роботи, голів 
методичних об’єднань, класних 
керівників, вихователів
гуртожитків професійно-
технічних навчальних закладів з 
превентивного виховання
учнівської молоді та з питань 
родинного виховання.З метою
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підвищення загального рівня 
правової культури громадян, 
вдосконалення системи правової 
освіти та правового виховання; 
залучення представників
юридичних професій до участі у 
формуванні правової
обізнаності населення
Запорізької області органами 
управління освітою області 
забезпечено проведення в 
загальноосвітніх, професійно- 
технічних та вищих навчальних 
закладах всіх типів і рівнів 
акредитації тематичних заходів 
інформаційного, освітнього та 
виховного характеру: лекції,
бесіди, зустрічі за круглим 
столом, правові конкурси та 
марафони, юридичні брейн- 
ринги, диспути, політклуби, 
ігри, змагання просвітницького 
характеру, виставки видань з 
актуальних питань забезпечення 
прав і свобод людини в Україні. 
У грудні 2017 року протягом 
Всеукраїнського тижня права 
забезпечено проведення в 
загальноосвітніх, професійно- 
технічних, вищих навчальних 
закладах всіх типів і рівнів 
акредитації заходів
інформаційно-просвітницького 
характеру, круглих столів, 
правових марафонів, конкурсів, 
годин спілкування; оформлення 
експозицій, тематичних стендів 
та виставок видань з актуальних 
питань забезпечення прав і 
свобод людини в Україні. 
Активну участь у заходах брали 
провідні спеціалісти в галузі 
юстиції, судів та прокуратури. 
Проведено Єдиний урок «Права 
людини» з нагоди
проголошення Загальної
декларації прав людини та 
механізмів їх реалізації в 
Україні. Учнями створені 
змістовні презентації:
«Міхснародне та українське 
право з питань захисту дитини»,
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«Права і свободи людини в 
Україні», «Я маю право», 
«Азбука прав дитини», «Мої 
права», «Мої права та 
обов’язки», «Світ юридичних 
професій». У рамках 
Всеукраїнського тижня права 
проведені такі тематичні заходи: 
учнівські конференції:
«Громадянське суспільство -  
гарантія дотримання прав 
людини»; диспути: «Освіта в 
Україні. Права чи обов’язок?»; 
турніри юних правознавців: «На 
терезах Феміди», бесіди: 
«Новий Кримінально-
процесуальний кодекс -  крок до 
правової держави», «Яку роль 
відіграє право в житті людей?», 
«Ти -  людина, громадянин, 
значить, маєш права», 
«Вивчаємо кримінальне
законодавство», уроки-
практикуми з правознавства: 
«Що таке права і свобода 
людини?», «Загальна декларація 
прав і свобод людини», «Види 
прав і свобод людини», «Як 
захищаються права і свободи 
людини і громадянина в 
Україні», «Що таке закон і 
підзаконний акт?», «Роль 
професії юриста в суспільстві»; 
години спілкування: «Право
молоді на працю», «Вивчаємо 
сімейне законодавство»,
«Молодь і громадське життя», 
«Про запобігання насильства в 
сім’ї», «Великі права маленької 
людини», «Кожен має право на 
освіту»; юридичний практикум 
«Надзвичайні події»; засідання 
за «круглим столом» за темою: 
«Духовні та матеріальні цінності 
в житті людини»; засідання 
факультативу: «Пилип Орлик -  
автор першої європейської 
Конституції», «Демократія у 
шкільному житті»; конкурси 
рефератів за темами: «Конвенція 
про захист прав людини і 
основоположних свобод».
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«Загальна декларація прав 
людини», «Конвенція про права 
дитини». У бібліотеках
загальноосвітніх, професійно- 
технічних та вищих навчальних 
закладах області організовано 
проведення книжкових виставок 
на правову тематику. За 
інформацією
райдержадміністрацій та
міськвиконкомів міст обласного 
значення такі виставки
проведені і у бібліотеках 
системи культури, зокрема, 
функціонували тематичні
книжкові виставки: «Основний 
закон держави», «Закон і 
право», «Вивчаємо право», 
«Україна -  правова держава», 
«Людина і Закон», «Твої 
громадські права», «Основний 
Закон держави: права, гарантії, 
захист», «Що ти знаєш про 
права?», «Про права в усі часи », 
проведені бесіди на тему: «Наші 
права і закони», а також 
організовано вікторини для 
школярів: «Знаємо та вивчаємо 
Конституцію», «Закон на 
стороні дитини», оформлено 
тематичні стенди «Закон. 
Держава. Право».Забезпечено 
взаємоінформування між
відповідними підрозділами 
ГУНП, територіальними
службами у справах дітей та 
органами управління освітою 
про дітей, які не навчаються, 
скоїли злочин, правопорушення, 
затримані за бродяжництво, 
жебракування, вживання
наркотичних речовин,
алкогольних напоїв, з метою 
вжиття відповідних заходів: 
влаштування до центрів 
соціально-психологічної 
реабілітації дітей, запрошення 
батьків на засідання ради 
профілактики, які створені в 
навчальних закладах,
проведення працівниками служб 
у справах дітей профілактичних
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заходів з неповнолітніми, які 
перебувають в конфлікті з 
законом. Зокрема, протягом 
2017 року за повідомленням 
підрозділів ювенальної
превенції проведено
профілактичну роботу з 790 
неповнолітніми, які
перебувають в конфлікті з 
законом З метою повернення 
дітей до навчання службами у 
справах дітей спільно з 
підрозділами поліції та 
органами управління освітою 
проводиться рейд «Урок». 
Наофіційному веб-сайті
Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації розміщено 
відео-матеріали “Торгівля
людьми! Розпізнай небезпеку 
вчасно» щодо протидії торгівлі 
людьми, особливо жінками та 
дітьми.Фахівці КУ «Запорізький 
обласни центр здоров’я” 
розповсюдили плакати, флаєри 
«Захисти життя! Зупини 
насильство!», надані
Міністерством охорони здоров’я 
України. ____________________

3.7.4 Проведення навчань 
для представників 
засобів масової 
інформації та мас- 
медіа щодо 
інструментів 
формування у 
суспільстві 
толерантності, 
культури миру та 
протидії тендерно - 
зумовленому 
насильству

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Управління у 
справах преси та 
інформації; 
Департамент 
освіти і
науки;Запорізьк
ий Центр
перепідготовки і
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,органів
місцевого
самоврядування,
керівників
державних
установ та
організацій.

2017 Комунальним закладом
«Запорізький обласний інститут 
післядипломної освіти» Запорізької 
обласної ради забезпечується 
проведення семінарів -
практикумів для заступників 
директорів з виховної роботи, голів 
методичних об’єднань, класних 
керівників, вихователів
гуртожитків професійно-технічних 
навчальних закладів з
превентивного виховання
учнівської молоді та з питань 
родинного виховання.

4.8.5 Формування та 
оновлення бази 
даних органів.

Структурні
підрозділи
облдержадмініс

2017 Особам, які постраждали від 
конфліктів, у разі звернення в 
заклади охорони____ здоров’я
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установ, 
організацій, які 
надають послуги із 
захисту і підтримки 
жертв гендерно- 
зумовленого 
насильства та 
інформування про 
допомогу, яку 
можна в них 
отримати

траци;
Департамент
соціального
захисту
населення;

Запорізької області забезпечено 
надання медичної допомоги у 
повному обсязі.
При зверненні жінок, що 
постраиодали від насильства, у 
центри та кабінети планування сім'ї 
забезпечено надання
консультативної допомоги щодо 
питань попередження небажаної 
вагітності та профілактики 
зараження ВІЛ, інфекцій що 
передаються статевим щляхом 
(ІПСШ).
Департаментом соціального
захисту населення
облдержад м і н і страції формується 
та постійно оновлюється база 
даних органів, установ, організацій, 
які надають послуги із захисту і 
підтримки жертв гендерно- 
зумовленого насильства та 
інформування про допомогу, яку 
можна в них отримати.___________

5.9.1 Розроблення та 
Впроваджувати 
програми 
реабілітації та 
реінтеграції осіб, які 
постраждали від 
конфліктів та 
насильства, 
внутрішньо 
переміщених осіб, 
учасників 
антитерористичної 
операції та їх сімей 
із врахуванням 
потреб жінок і 
дівчат

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент 
соціального 
захисту 
населення; 
обласний центр 
соціальних 
служб для сімей, 
дітей та молоді; 
КЗ «Запорізький 
обласний центр 
соціально- 
психологічної 
допомоги» 
Запорізької 
обласної ради; 
громадські 
об’єднання та 
міжнародні 
організації (за 
згодою)

2017 В рамках реалізації Комплексної 
обласної програми з оздоровлення 
та відпочинку дітей, підтримки 
сім’ї, молоді тендерного паритету 
та протидії торгівлі людьми на 
2012 -  2016 роки, затвердженої 
рішенням Запорізької обласної
ради від 24.11.2011р. № 8 (із 
змінами та доповненнями),
протягом 2017 року було
розповсюдясено методичні
рекомендації щодо надання 
психосоціальної допомоги особам, 
постраждалим від тендерно 
зумовленого насильства (всього 
270 екз.) серед членів 
координаційної ради з питань сім’ї, 
жінок, охорони материнства і 
дитинства при голові обласної 
державної адміністрації, центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді та громадських 
організацій Запорізької області, що 
працюють у сфері соціального 
захисту населення.
Мета: підтримка міжінституційної і 
мЬісдисциплінарної інтервенції і дій 
шляхом вироблення єдиної 
методологічної основи для 
відповідних інстанцій, особливо 
для професіоналів, які працюють 
безпосередньо з постраждалими 
особами, котрі пережили ГЗН

Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей
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та молоді сприяв забезпеченню 
участі в «Школі сім’ї» сімей, які 
знаходяться в складних життєвих 
обставинах, а також внутрішньо 
переміщених осіб. Загалом, до 
участі в «Школі сім’ї» було 
запрошено близько 100 осіб.
Також, спеціаліст Запорізького 
обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 
прийняв участь в роботі секції 
третьої «Школи сім’ї», що 
відбулась 27-29 січня 2017 р. у 
місті Бердянськ. В рамках 
спеціалізованого формування 
Запорізького міського ЦСССДМ 
наприкінці травня 2017 року 
відбулось відкриття «Сімейного 
клубу для сімей учасників АТО», 
який передбачає роботу психолога 
для проведення групових 
(консультації, тренінги, семінари) 
та індивідуальних консультацій 
учасникам АТО та членам їх родин, 
які спрямовані на ресоціалізіцію та 
психологічну реабілітацію; роботу 
кулінарної майстерні та 
спортивного сектору. Протягом 
2017 року було проведено 24 
групових заходів, охоплено 319 
осіб, з них 91 учасник АТО, 158 
членів сім’ї, 56 дітей та 14 осіб 
інших категорій сімей.В рамках 
проекту Університету ім. Джона 
Хопкінса (США) та Національного 
університету «Києво-Могилянська 
академія» впроваджується
програма СЕТА стосовно надання 
психологічної допомоги ветеранам 
АТО, членам їх сімей та 
внутрішньо переміщеним особам. 
За даною програмою спеціалісти 
Запорізького обласного,
Якимівського та Весел івського 
районних ЦСССДМ надавали 
соціально-психологічну підтримку 
вказаним клієнтам. Протягом 2017 
року, 28 клієнтів отримали 
психосоціальну допомогу за 
програмою СЕТА. Крім того, до 
програми долучено фахівців 
Вільнянського, Мелітопольського, 
Запорізького районних.
Мелітопольського, Запорізького 
міських ЦСССДМ.Спеціалістами 
Мелітопольського міського
ЦСССДМ, в рамках надання



соціальних послуг зазначеній 
категорії, проведено 5 тренінгів для 
учасників АТО та дорослих членів 
їх родин, якими охоплено 54 особи, 
а також групові заняття для дітей із 
сімей учасників АТО, а саме; 2 
творчі майстерні (охоплено 25 
дітей), 6 психологічних заняття з 
арт-терапії (охоплено 53 дитини), 
З тренінги «Успішне спілкування», 
«Вчимося розуміти інших», 
«Толерантність» (охоплено 20 
дітей), 2 майстер-класи (охоплено 
20 дітей).З метою профілактики 
негативних явищ, правової 
обізнаності та інформаційного 
забезпечення внутрішньо
переміщених осіб спеціалістами 
ЦСССДМ постійно проводяться 
групові заходи для сімей, які 
перебувають на обліку Центрів, як 
такі, що опинились у складних 
життєвих обставинах.За звітний 
період було проведено 90 групових 
інформаційно-роз’яснювальних 
заходи з питань надання соціальної 
підтримки та безкощтовної 
правової допомоги, якими 
охоплено 458 внутріщньо 
переміщених осіб. Крім того, 
щотижня спеціалісти Запорізького 
міського ЦСССДМ проводяться 
профілактичні заходи у локальних 
поселеннях ВПО. За звітний період 
проведено 48 заходів, якими 
охоплено 650 осіб. Спеціалістами 
Енергодарського міського
ЦСССДМ, в рамках діяльності 
батьківського клубу «Ластівка», на 
базі ЦСССДМ для внутрішньо 
переміщених осіб організовано 
зустріч з головним спеціалістом 
відділу Енергодарського бюро
правової
Мелітопольського 
центру з надання 
вторинної допомоги, 
участь 15 осіб..______

допомоги
місцевого

безоплатної
прийняли

5.9.3 Забезпечення 
надання 
комплексної 
допомоги 
постраждалим від 
гендерно- 
зумовленого 
насильства на базі 
діючої мережі

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент 
соціального 
захисту 
населення; 
обласний центр

2017 Фіхівцями КЗ «ЗОЦСПД» ЗОР в 
2017 році було надано комплексну 
допомогу постралодалим від 
насильства в сім’ї:
В умовах денного стаціонару -  

55 осіб. З них, 37 -  повнолітні 
особи, 18 -  неповнолітні особи, 
їм було надано послуг: 
Соціально-педагогічних -  127;
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закладів,установ та 
організацій, які 
працюють у цій 
сфері

соціальних 
служб для сімей, 
дітей та молоді; 
КЗ «Запорізький 
обласний центр 
соціально- 
психологічної 
допомоги» 
Запорізької 
обласної ради; 
громадські 
об’єднання. 
Фонд
Народонаселенн 
я ООНв 
Україні, інші 
міжнародні 
організації (за 
згодою

Психологічних -  102;
Юридичних -  29.
В умовах цілодобового стаціонару 
- 23 особи. З них, 11 -  повнолітні 
особи, 12 - неповнолітні особи, 
їм було надано послуг: 
Соціально-педагогічниих -  195; 
Психологічних -  95;
Юридичних -  16; 
Соціально-побутових -  7047; 
Інформаційні -  299.Протягом 2017 
року, соціальними послугами 
спеціалістів центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді та 
об’єднаних територіальних громад 
Запорізької області було охоплено 
540 сімей/осіб з причин насильства 
в сім’ї. За результатом оцінки 
потреб 418 сімей/осіб занесено на 
облік, з них 105 сімей/осіб
перебували 
супроводом. З 
психологічної 
спеціалістами 
Запорізької 
направлено до

ПІД соціальним 
метою надання 

допомоги, 
ЦСССДМ 

області було 
КЗ «Запорізький 

обласний центр соціально- 
психологічної допомоги» 22 
сім’ї/особи.Крім того, з метою 
запобігання та протидії ґендерно- 
зумовленому насильству та з 
метою реалізації проекту Фонду 
народонаселення ООН «Відповідь 
на гострі гуманітарні потреби 
найбільш вразливих жінок та 
неповнолітніх дівчат, які 
постраждали від збройного 
конфлікту на сході України в 
Запорізькій області», мобільними 
бригадами по м.Запоріяокя, 
Мелітопольському та
Бердянському районам протягом 
2017 було виявлено понад 800 
випадків ґендерно-зумовленого 
насильства. Слід зазначити, що під 
час роботи зазначених Мобільних 
бригад організовано надання 
соціальних послуг постраждалих 
від насильства шляхом виїздів по 
маршруту що визначені спільно зі 
спеціалістами центрів соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. 
При зверненні жінок, що 
постраждали від насильства, у 
центрах та кабінетах планування 
сім’ї проводиться обстеження щодо 
наявності вагітності, надається
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консультація щодо профілактики 
небажаної вагітності з
використанням
контрацепції, 
передаються 
шляхом(ІПСШ); 
посткоітальної 
зараження ВІЛ;

екстреної 
інфекцій що 

статевим 
проведення 

профілактики 
обстеження та

проведення аборту у разі небажаної 
вагітності.

5.9.4 Підтримка жіночих 
ініціативних груп, 
проведення груп 
підтримки та 
самодопомоги для 
постраждалих від 
конфліктів з 
урахуванням потреб 
дівчат та хлопців, 
жінок і чоловіків

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент 
соціального 
захисту 
населення; 
Управління у 
справах преси та 
інформації; 
обласний центр 
соціальних 
служб для сімей, 
дітей та молоді; 
КЗ «Запорізький 
обласний центр 
соціально- 
психологічної 
допомоги» 
Запорізької 
обласної ради; 
Запорізький 
національний 
університет; 
громадські 
організаці за 
згодою)_______

2017 Комплексна обласна програма
оздоровлення дітей, сімейної, 
тендерної політики та протидії 
торгівлі людьми на 2017-2021 роки, 
затверджена ріщенням Запорізької 
обласної ради від 26.01.2017 № 57 
вперше передбачає надання
фінансової підтримки обласним 
громадським організаціям, що 
об’єднують громадян, які 
потребують соціальної підтримки, 
шляхом проведення конкурсу
соціальних проектів, 
з метою інтеграції внутрішньо 
переміщених осіб у місцеву 
громаду, формування нових 
соціальних зв'язків та поліпшення 
психоемоційного стану 04 березня 
2017 року фахівець КЗ «ЗОЦСПД» 
ЗОР прийняла участь у якості 
тренера під час проведення заходу 
«Школа сім'ї» для сімей ВПО та 
жителів Запорізької області.
Всього у заході прийняло участь 
60 осіб.

5.9.5 Надання медичних, 
освітніх послуг з 
питань
репродуктивного 
здоров’я жінкам, які 
постраждали від 
конфліктів

Структурні
підрозділи
облдержадмініс
трації;
Департамент 
охорони 
здоров’я .

2017 За 2017 рік спеціалістами охорони 
здоров’я області, спільно з 
спеціальним центром «Проміння» 
та іншими громадськими 
організаціями, з метою збереження 
здоров’я населення області та 
пропагування переваг здорового 
способу життя, підвищення рівня 
обізнаності населення щодо 
профілактики
наркоманії,розповсюдження 
ВІЛ/СНІДу фахівці КУ
«Запорізький обласний центр 
здоров’я» ЗОР провели 10 лекцій та 
практичних занять у
спеціалізованих дитячих та інших 
закладах м. ЗапорЬіокя та області. 
Розроблено та розтиражовано 
друкарським способом 8 видів 
санітарно-просвітницьких 
матеріалів ( листівок, буклетів) із 
популяризації здорового способу
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грн..
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життя на сумму 20 тис. 
загальним тиражем40 
примірників.
З метою удосконалення 
профілактичної роботи з питань 
здорового способу життя КУ 
«Запорізький обласний центр 
здоров’я» ЗОР продовжується 
демонстрація БУВ -проекту 
«Азбука здоров’я» .у
загальноосвітніх закладах міст та 
районів області,направленого на 
профілактику розповсюдження 
ВІЛ/СНІДу, наркоманії,
алкогольної залежності серед 
молоді та виховання навичок 
здорового способу життя.
Особам які постраждали від 
конфліктів, у разі звернення в 
заклади охорони здоров’я 
забезпечено надання медичної 
допомоги у повному обсязі.
При необхідності жінки, які 
постраждали від конфліктів, 
направляються для надання 
спеціалізованої медичної допомоги 
до інших спеціалістів за профілем у 
заклади охорони здоров’я.
Також проводиться інформаційно -  
роз’яснювальна робота з ритань 
планування сім’ї та охорони 
репродуктивного здоров’я.
У мережі інтернет активно діє сайт 
КУ «Запорізький обласний центр 
здоров’я» ЗОР, на якому усі 
бажаючі (конфіденційно) можуть 
отримати всебічну інформацію з 
питань репродуктивного та 
статевого здоров’я від спеціалістів 
закладу охорони здоров’я.________

Директор Департаменту С. АБДУРАХМ АНОВА

Ольга Дроздова 764 42 65 
Яна Кольга 764 42 65










