
Додаток  

до листа облдержадміністрації 

від ____________ № ________________  
 

Інформація 

щодо виконання «Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир, безпека» на період до 2020 року» 

в області 
 

  

 За інформацією департаменту внутрішньої та інформаційної політики, в 

газетах «Ратуша»(№ 39) та «Наша українська справа» (04 жовтня 2018 року № 

40), опубліковано інформацію про Український жіночий конгрес, який відбувся 

28 вересня 2018 року у м. Львові, основна теза, яка прозвучала під час заходу – 

гендерна рівність сприяє економічному і суспільному розвитку країни. В газеті 

«Бойківщина» (№ 40) Повідомлено про те, що депутати Турківської міської ради 

прийняли рішення про приєднання до Європейської Хартії рівності жінок і 

чоловіків у життя місцевих громад. 

 В газеті «Львівська пошта» (06 жовтня 2018 року №79) опубліковано 

інформацію про обговорення представниками поліції, органів юстиції, 

виконавчої влади у прес-центрі Гал-інфо нового Закону України «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству». Повідомлено про те, що у 

Львові діє Центр соціально-психологічної допомоги для осіб і сімей, що 

опинились у складних життєвих обставинах. Керівництво Львівщини працює над 

відкриттям ще двох притулків для жертв насильства. Згідно з планом ці притулки 

повинні відкрити уже до кінця цього року у Червонограді і Трускавці. 

 За інформацією ГУ НП у Львівській області, від початку року в обласну 

поліцію надійшло 3600 заяв про насильство в сім’ях. Поліція склала 3256 

адміністративних протоколів за ст. 173-2 КУпАП. Цього року за насильство в 

сім’ях на облік поставлено 2482 особи, з них – 167 жінок та троє неповнолітніх 

(Газета «Експрес» 11 жовтня 2018 року № 41). 

 На веб-сайт облдержадміністрації  повідомлено про вебекс-нараду, яка 

відбулась 08 листопада 2018 року у приміщенні Львівського обласного центру 

зайнятості під головуванням заступника Міністра соціальної політики Наталії 

Федорович з метою координації й об’єднання зусиль центральних та місцевих 

органів виконавчої влади щодо подальшого забезпечення практичної реалізації 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству». 

Повідомлено про те, що Президент України Петро Порошенко підписав Закон 

України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків під час проходження військової 

служби у Збройних Силах України та інших військових формуваннях». 

Реалізація Закону сприятиме підвищенню рівня правового захисту 

військовослужбовців-жінок, сприятиме збільшенню кількості жінок на 

військовій службі, зокрема на вищих військових посадах. 

21 листопада 2019 року на сторінці департаменту соціального захисту 

населення облдержадміністрації, яка знаходиться на веб- порталі 

облдержадміністрації (www.loda.gov.ua) створено розділ «Ґендерна рівність» та 

розміщено наступну інформацію: 

http://www.loda.gov.ua/
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-    Конвенцію „Про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінокˮ;  

- Факультативний протокол до Конвенції про ліквідацію всіх форм 

дискримінації щодо жінок;  

-    Загальні рекомендації Комітету ООН з ліквідації дискримінації щодо 

жінок;  

-    Резолюцію Ради Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” на період до 

2020 року;  

-   Конвенцію Ради Європи „Про запобігання та протидію насильству щодо 

жінок і домашньому насильству та боротьбу із цими явищамиˮ;  

-   „Пекінську декларацію 1995 рокуˮ;  

-  Закон України „Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і 

чоловіківˮ;  

- „Державну соціальну програму забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків на період до 2021 рокуˮ. 

 У газеті «Львівська пошта» (№ 94, 29 листопада 2018 року ) опубліковано 

інформацію про Всеукраїнський діловий жіночий форум, який 29 листопада 2018 

відбувся у м. Львові і організований Львівською торгово-промисловою палатою. 

На ньому підписано Меморандум про співпрацю між організаціями, які створені 

на підтримку жіночого підприємництва з метою консолідації зусиль для 

підтримки жінок в бізнесі та соціальній сфері. Спікерами форуму стали відомі 

жінки бізнесу, політики та соціальної сфери. 

 За інформацією департаменту з питань культури, національностей та 

релігій у Львівській обласній універсальній науковій бібліотеці пройшла низка 

заходів, зокрема: урок толерантності з учнівською молоддю СШ № 99-«Усі ми 

різні, усі ми рівні», щотижневі консультації провідних юристів Другого 

Львівського міського центру з надання вторинної безоплатної правової допомоги 

у відділі абонемента, вечір пам”яті Героїні Світу Ірини Сеник, родинне свято 

«Уклін тобі, жінко, мамо, берегине роду!» за участі учнів школи ім. 

Крушельницької, вечір «Союзу Українок». 

 Департамент охорони здоров’я інформує, що 2014-2018 роки ВІЛ-

інфіковані пацієнти, в тому числі ВІЛ-інфіковані жінки, які перебувають під 

диспансерним спостереженням у ЛОЦ СНІДу, отримують повний спектр 

безкоштовного обстеження та лікування, в тому числі й прийому 

антиретровірусної терапії, замісної підтримувальної терапії. ВІЛ-інфіковані 

вагітні жінки та народжені ними діти забезпечуються безкоштовними 

антиретровірусними препаратами для проведення профілактики передачі ВІЛ від 

матері до дитини, а їх діти до 1 року - також адаптованими молочними сумішами. 

 Львівський обласний центр зайнятості повідомляє, що соціальні послуги 

упродовж звітного періоду надавалися 3,1 тис. безробітним з обмеженими 

фізичними можливостями (у відповідному періоді 2017 року – 3,2 тис. осіб). 

 Упродовж звітного періоду серед 46,3 тис. осіб, які мали статус 

безробітного, частка жінок становила 57,4% або 26,6 тис. осіб.  

За направленням державної служби зайнятості у 2018 році отримали роботу 

8,0 тис. безробітних жінок. З них 29,2% отримали роботу на підприємствах 

оптової та роздрібної торгівлі; 20,4% - переробної промисловості; 8,5% - у сфері 

освіти.  
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Із загальної чисельності жінок, котрі за сприянням служби зайнятості 

отримали місце праці, 65 осіб працевлаштовано шляхом здійснення виплати 

допомоги з безробіття одноразово для організації підприємницької діяльності. 

На кінець грудня 2018 року чисельність безробітних жінок, порівняно з 

відповідним періодом минулого року, зменшилась на 0,5 тис.осіб і становила 7,9 

тис.осіб. Частка жінок в складі безробітної робочої сили зросла до 58,8% проти 

58,4% на кінець грудня 2017 року. 

 За оперативними даними упродовж 2018 року у міських, міськрайонних 

центрах зайнятості та філіях обласного центру зайнятості Львівської області 

проведено 177 семінарів з гендерних питань за участю понад 2,2 тис. осіб. 

 Упродовж 2018 року службою зайнятості Золочівського району та міста 

Червоноград  проведено інформаційно-роз’яснювальну роботу з населенням з 

питань працевлаштування. Проведено роботу з організації масових заходів: 

нарад з ринкоутворюючими підприємствами, ярмарок вакансій, семінарів, 

тренінгів, круглих столів котрі висвітлюють питання кадрової політики, 

законодавства та сприяють підвищенню конкурентноздатності безробітних. 

 В Миколаєвсьому районі проведено консультації  щодо працевлаштування 

та можливості взяття участі у пілотному проекті «Рука допомоги». З’ясовано 

наявні потреби ВПО, надано інформацію про можливість отримання у місті 

Миколаїв безоплатної правової допомоги та безкоштовної психологічної 

допомоги постраждалим від військових дій в Україні (центр психічного здоров’я 

та травма терапії «Простір надії»,м.Львів), роздано інформаційні листки «Як 

справитися з наслідками травматичних подій», надано інформації про пілотний 

проект супроводження сімей та консультування, скерування в установи та 

заклади відповідно до потреб та звернень. В Радехівському районі проводились 

семінари «Жінка на ринку праці», показ відео-роликів на КП «Телестудія 

«Радехів». Публікація в районній газеті «Народна справа» на відповідну 

тематику. 

 Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді інформує, що впродовж 

2018 року звернулося до центрів СССДМ щодо соціального захисту 903 родин 

переселенців , в них дітей – 1050.  

Станом на 1 січня 2019 року на обліку центрів соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді перебувало 3652 сім’ї в СЖО. У звітному періоді соціальним 

супроводом ЦСССДМ охоплено 794 сім’ї. В процесі соціального супроводу 

надано 30085 соціальних послуги. З 2952 сім’ями працювали за карткою обліку 

роботи з сім’єю, яким надано 35505 соціальних послуг. Допомога здійснювалась 

з широкого спектру питань, таких як: посередництво у конфліктах всередині 

сім’ї або з оточенням, родичами, сусідами; щодо працевлаштування і шляхів 

заробітку; щодо оформлення державних соціальних допомог, пенсій, пільг, 

матеріальної допомоги; захисту майнових прав дітей. 

У звітному періоді соціальними послугами центрів СССДМ області 

охоплено 10 сімей, яких торкнулась проблема ВІЛ, в них 16 осіб старше 18 років 

та 15 дітей до 18 років, у тому числі 2 ВІЛ-інфікованих дитини. Послуги 

отримувала 1 ВІЛ-інфікована породілля, яка перебувала в Центрі матері і дитини. 

11 червня 2018 року Львівським обласним ЦСССДМ спільно з комісією 

УГКЦ у справах родини проведено 2 навчання кандидатів у наставники для 
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дітей, які проживають у закладі для дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, іншому закладі для дітей, з питань соціально адаптації 

дітей та їх підготовки до самостійного життя, в якому взяли участь 25 осіб. 

23 травня 2018 року проведено семінар-тренінг, в Патріаршому домі 

Українського католицького університету (м. Львів, вул. Хуторівка, 35 Б) для 

директорів ЦСССДМ області щодо роботи з дітьми та підлітками, які вживають 

психоактивні речовини та алкоголь. В заході взяли участь 30 осіб. 

Здійснювалось запобігання ранньому соціальному сирітству шляхом 

надання соціальних послуг. В результаті проведеної роботи 5 жінок  прийняли 

позитивне рішення та не відмовились від немовлят. 
 У Львівській обласній бібліотеці для юнацтва ім.Р.Іваничука за 

партнерства інституту суспільних ініціатив діє мотиваційний клуб для дівчат і 

жінок «Women’s empowerment club». З метою  соціально-психологічної 

підтримки жінок, які зазнали насилля в Дрогобичі працює  жіночий клуб. 

Впродовж 2018 року відбулось 6 засідань жіночого клубу, охоплено 35 осіб. 

 Круглий стіл з питань виконання Закону Украйни про запобігання та 

протидію домашньому насильству відбувся у Золочівській райдержадміністрації 

26 лютого 2018 року. На даному заході розкрито питання про роботу "Мобільної 

бригади соціально-психологічної допомоги", яка створена для надання допомоги 

особам, які опинились в складних життєвих обставинах через гендерно-

обумовлене насильство. Дана бригада діє при Золочівському РЦСССДМ і 

розпочала свої функціонування в лютому 2018 року.  

 З лютого 2018 року у Сокальському районі відповідно до проекту фонду 

ООН в галузі народонаселення “Комплексний підхід до вирішення проблеми 

насильства щодо жінок та дівчат в Україні” розпочала свою роботу «Мобільна 

бригада соціально- психологічної допомоги». Проведено 41 оцінка потреб дітей 

та їх сімей. Виявлено 15 сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

в сім’ях виховується 40 дітей. За період діяльності мобільною бригадою 

здійснено 146 виїздів. Проведено 143 групових заходи на території Сокальського 

району та м.Червоноград. Роздано понад 2000 екземплярів інформаційних 

матеріалів, щодо запобігання насилля. Виявлено та надано соціально-

психологічну, підтримуючу допомогу 343 особам, які зазнали насилля, а також 

перенаправлено для отримання іншої допомоги (медичної, ін формаційної, 

юридичної, матеріальної та ін.) 

В місті Борислав проведено круглий стіл на тему «Я маю право» 

(БМСуСД) 1-захід, 15учасників. Проінформовано, як діяти у випадку 

дискримінації приниження гідності людини. Проведено відеолекторій для 

старшокласників на тему: «Молодь про законодавство» (відділ освіти БМР - 2 

заходи 60 учасників) для підвищення рівня правової освіти учнівської молоді. 

Також в Миколаївському районі проведено круглий стіл на тему: «Права та 

обов’язки дітей». 

 На уроках “Основи правознавства” у ЗЗСО Золочівського району 

розглянули питання “Міжнародний досвід, законодавство України та механізми 

захисту від гендерної дискримінації”, “Стереотипи та упередження. Гендерні 

стереотипи”. В Городоцькому районі проведено круглий стіл «Про виконання 

заключних зауважень Комітету з ліквідації дискримінації жінок». У публічних 
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бібліотеках Радехівської ЦБС пройшли лекції та правничі діалоги «Правова 

освіта і правова культура в громаді», було організовано книжкові виставки 

«Права людини: громадянські, політичні, соціально- економічні».  

 В усіх бібліотеках-філіях Сокальської РЦБС протягом 10-14 грудня 

бібліотекарі організували правовий бумеранг «Права свої знай, обов’язки не 

забувай», правовий марафон «Подорож до країни права». 

 Головним територіальним управлінням юстиції у Львівській області в 

рамках проекту «Я маю право» реалізовується компанія «Стоп насильство», яка 

спрямована на боротьбу з насильством стосовно жінок та дітей.  

Трускавецькою службою у справах дітей в березні 2018 року проведено 

«Місячник права» для учнів 1-4 класів загальноосвітніх шкіл міста. В рамках 

місячника було проведено правові вікторини  про конституційні права дітей на 

медичну допомогу, на освіту, на відпочинок, про рівність прав та 

неприпустимість насильства в сім’ї. 4 червня 2018 року Трускавецьким 

МЦСССДМ проведено конкурс малюнків на тему: «Я маю право» до 

Міжнародного Дня захисту дітей серед учнів початкових класів шкіл м. 

Трускавця. 

 В Миколаївському районі проведено 12 семінарів запобігання нелегальній 

трудовій міграції ,торгівлі людьми. 

 Працівники ЦСССДМ, УСЗН, працівники сектору правенції патрульної 

поліції Жовківського ВП Кам’янка-Бузького ВП ГУНП у Львівській області 

брали участь у обласних семінарах, тренінгах, навчаннях з питань протидії 

гендерно-чутливих соціальних послуг, запобігання та протидії всім формам 

насильства щодо жінок, надання допомоги постраждалим від конфліктів, 

сексуального насильства з урахуванням потреб постраждалих від конфліктів, у 

тому числі особливих потреб людей з інвалідністю, осіб похилого віку. Станом 

на 1 січня 2019 року в Жовківському районі відвідано: -18 cімей в яких 

проживають 39 дітей, які знаходяться в кризовій ситуації та проживають у 

складних життєвих обставинах; -32 малозабезпечених сімей в яких проживає 51 

дитина; - 9 неблагополучних сімей, де проживають12 дітей; - 40 сімей воїнів АТО 

де проживають 63 дітей; -20 сімей де проживають 39 дітей сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування; -12 сімей в яких проживають 16 дітей 

схильних до девіантної поведінки та мають конфлікти з однолітками. Проведена 

інформаційно-правова та психолого-просвітницька робота з батьками щодо 

заборони жорстокого поводження з дітьми, відповідальності за бездоглядність та 

неналежне виховання і утримання дітей, консультування батьків з питань 

покращення умов проживання дітей, про згубність шкідливих звичок, 

формування відповідального батьківства. 

 В Самбірський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової 

допомоги юридичних послуг звернулась 361 особа. Безоплатну вторинну 

правову допомогу отримали – 110 осіб. Серед осіб, які отримали безоплатну 

вторинну правову допомогу було малозабезпечених – 73 осіб, інвалідів - 20 осіб, 

ветеранів війни – 9, ВПО – 7 осіб, жертва домашнього насильства – 1. 3 

внутрішньо переміщені сім’ї отримали соціально-психологічну, матеріальну 

допомоги взуття, одяг) від Самбірського районного ЦСССДМ. 
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 Трускавецьким МЦСССДМ спільно зі службою у справах дітей та 

працівниками Національної поліції проводиться інспектування сімей, в яких 

вчинено насильство та надається комплекс соціальних послуг особам, які 

постраждали від насильства та особам, які його вчиняли. Також індивідуальні 

інформаційні роботи з сім’ями, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, з питань попередження домашнього насильства 

 В місті Борислав та Трускавець, Турківському районі здійснено поширення 

соціальної реклами у ЗМІ та на місцевому ТБ щодо запобігання насильства в 

сім'ї, зокрема щодо жінок (БМЦСССДМ) - 1 реклама.  

Розповсюджено плакати (м. Борислав, Стрий, Трускавець) «Насильство – 

це сміття, яке треба виносити з дому» (БМЦСССДМ) - 2 плакати. Випущено та 

розповсюджено буклети «Стоп насильству», «Своє право: вміти, знати, 

захищати» (відділ освіти БМР) – 55 буклетів.  

В рамках тижневика щодо Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми 

в центрі зайнятості  в місті Борислав 26 липня 2018 року (ЦСССДМ) проведено 

відеолекторій на тему «Запобігання нелегальній трудовій міграції, торгівлі 

людьми, експлуатації дитячої праці». Взяли участь 10 осіб. 

У Стрийському МРЦЗ проводилися  постійно діючі семінари з гендерних 

питань: "Жінка на ринку праці", «Запобігання нелегальній трудовій міграції, 

торгівлі людьми, експлуатації дитячої праці». 
30 липня 2018 року в Бродах у парку на майдані Свободи була проведена 

інформаційно-просвітницька акція "Торгівля людьми - сучасне рабство!" 

приурочена до Міжнародного дня боротьби з торгівлею людей, а 31 липня - захід 

за участі дітей трудових мігрантів "Ціна життя". 

З нагоди відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми 18 

жовтня 2018 року в місті Борислав було організовано проведення щорічної акції 

«Хода за свободу». Було розповсюджено 300 листівок. 

 Також в Пустомитівському, Сокальському районі, Великомостівському 

ОТГ проведено Всеукраїнську акцію «16 днів проти насилля» з питань із 

запобігання та протидії насильству, шляхом проведення відеолекторіїв, бесід, 

тренінгів та лекцій у кризових сім’ях та серед учнівської молоді, організовано 

тематичні кутки в сільських радах, розповсюджено профілактичні плакати та 

буклети. 

 У навчальних закладах Бродівського, Буського, Городоцького, 

Дрогобицького, Жовківського, Золочівського, Кам’янко-Бузькоого, 

Миколаївського, Мостиського, Перемишлсянського, Радехівського, 

Сколівського, Сокальського, Стрийського, Турківського, Яворівського  району, 

м. Львів, Дрогобич, Стрий, Трускавець, Червоноград для навчальних закладів 

проведено брей-ринги, квести, книжкові виставки та вікторини. Зокрема, брейн-

ринг «Закон понад усе» (Бродівська гімназія імені Труша, Звиженська , 

Поповецька ЗОШ І-ІІст.,  Паликоровівський НВК), міська виставка малюнків  

«16 днів проти насильства» (Бродівська гімназія  імені Івана Труша, Бродівська 

СЗОШ І-ІІІст. №2, ОЗ «Бродівська ЗОШ І-ІІІст.№3», ОЗ «Бродівська ЗОШ І-

ІІІст.№4»). 
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 В Самбірському районі проводились тренінги «Протидія насиллю в 

учнівському середовищі», «Стоп булінг» на базі Городищенського та 

Кульчицького НВК у пришкільних відпочинкових групах. Розповсюджено 

листівки із серії «Це тобі потрібно знати» (насильство над особистістю) серед 

населення району. 3 жовтня 2018 року управлінням соціального захисту 

населення  на офіційній сторінці управління соціального захисту населення 

Самбірської РДА у соцмережі Фейсук розміщено відеоролики «Не дрібниці», які 

є частиною соціальної кампанії «Розірви коло».  

В Золочівському районі проведено бесіду "Профілактика конфліктів. 

Зайнятість неповнолітніх у позаурочний час" та лекцію на тему: "Сексуальне 

насильство". . 

 У загальноосвітніх школах району та Рава-Руському НВК-гімназії, ЗОШ-

інтернаті м. Рава-Руська проведено засідання   круглих столів з вчителями, 

учнями, на теми: «Гендер в освіті», «Жінки- громадські та політичні діячі», 

«Протидія торгівлі людьми», «Проблеми гендеру крізь призму взаємин», 

«Конституційні права та обов’язки батьків», «Суспільство та гендерна 

рівність», «Рабство в сучасних умовах».  

Бібліотекарами  Сокальського району проведено такі соціокультурні 

заходи: година гендерної грамотності «Ми різні, але ми рівні», ЦРБ; година 

доброти «Нерозлучні друзі – батьки і діти», РДБ; дискусії «Домашнє 

насильство. Як захистити себе; бесіди «Сімейно – побутова культура»; правова 

година «Про Правова година «Про права людини – Конвенція ООН», Сільські 

бібліотеки – філії; розмова «Жінка. Мир. Безпека» Міські бібліотеки – філії; 

Довідкове бюро «Знай свої права та не допускай дискримінації», Сільські 

бібліотеки – філії; Бюро правової допомоги «Цінності гендерної рівності» 

Сільські бібліотеки – філії. 

 Самбірським управлінням соціального захисту населення спільно із 

службою у справах дітей та Самбірським районним центром соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді учням Хлопчицької СЗШ І-ІІІ ст. (42 учасники), 

Михайлевицької гімназії (38 учасників), Стрілковицької СЗШ І-ІІ ст. (49 

учасників) та опорного закладу ЗСО ім. І. Франка с. Ралівка (50 учасників), з 

метою попередження торгівлі людьми, домашнього насильства та формування в 

учнів свідомого ставлення до життя і здоров’я, продемонстровано відеоролики 

«Про попередження насильства в сім’ї», та «Шкідливі звички, їх вплив на життя 

та долю людини». Дітям наголошено про те, куди необхідно звертатись за 

допомогою та захистом, якщо потерпіли або стали свідком насильницьких дій. 

В місті Червоноград проведено анкетування учнів з питань статевої 

культури та гендерної рівності. Відбувся учнівсько-вчительський «круглий 

стіл»: «Жінка у суспільстві: загрози та виклики». Відбулися тематичні 
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батьківські збори «Гендерний характер домашнього насильства». У ЗДО відбу-

лися  педагогічні читання з теми «Жінка – Берегиня роду». Оформлені мате-ріали 

прес-центру «Статеве  виховання дітей дошкільного віку», «Усе починає-ться з 

мами», пам’ятки для батьків «У гармонії з собою», педгодина на тему: «Від 

гендерної ідентифікації до успішного життя» . ЦПМСД проведено тренінги  та 

бесіди в навчальних закладах міста: тренінг “Маніпуляція, як форма психічного 

насилля”; тренінг “Агресивність: що це таке?”; тренінг “Види сімейного насилля: 

як запобігти і де шукати допомоги?”.  

Спільно з представником бюро з правової допомоги проведено 

правопрофілактичний захід у ЗОШ с. Плугів, Золочівського району. Прочитано 

лекцію на тему: "Насильство-масштаби і проблеми" та проведено бесіду 

"Профілактика конфліктів. Зайнятість неповнолітніх у позаурочний час". 

Також спільно з представниками Мобільної бригади соціально- психологічної 

допомоги проведено правопрофілактичний захід у ЗОШ № 1 м. Золочева. 

Прочитано лекцію на тему: "Сексуальне насильство" та проведено бесіду 

"Шляхи подолання конфліктів та їх вирішення". У ЗОШ № 2 м. Золочева та 

ЗОШ с. Котлів проведено захід з питань протидії насильства, бесіду з батьками 

учнів 1-4 класів на тему:"Булінг та кібербулінг" та бесіду з батьками учнів 5-8 

класів на тему:"Булінг та кібербулінг". Правовий діалог «Булінг» з інспектором 

поліції О. Давид відбувся у бібліотеці ім. Ю. Липи м. Яворова. Для молодших 

читачів бібліотекарі провели урок – міркування «Чи бувають права без 

обов’язків» та правовий лабіринт «Найголовніше в конвенції про права дитини 

». 

 З 11 по 20 травня 2018 року  практичним  психологом  відділу  соціальної  

роботи БРЦСССДМ  проведено  лекторій  для  студентів  6-ти  груп  Бродівського 

педагогічного коледжу  ім.  М.  Шашкевича  на  тему : « Насильство – злочин – 

кара!». Розглядалися  питання  стилів   спілкуванні  у сім’ї,  причини  виникнення  

конфліктів , шляхів  їх подолання, видів насильства  щодо жінок.  Особливу увагу 

було звернуто на працевлаштування за кордоном та торгівлю людьми. 

 В Турківському районі було проведено виховні заходи та лекції в 

навчальних закладах на тему «Ні !Насильству в сім’ї». 

 Сколівський центр соціальних служб для сім’ї , дітей та молоді проводив 

лекції –тренінги «Поняття насильства,насильство серед підлітків» , семінари : 

«Законодавство , яке тебе захищає», «Моя відповідальність перед суспільством 

за скоєння насильства».(6 лекцій). На цих лекціях -тренінгах ознайомлювали 

слухачів з профілактичними заходами , які вживаються державами- членами 

Ради Європи щодо недопущення насильства стосовно жінок , а також 

забезпечення  функціонування ефективного комплексу правил і покарань і 

відшкодувань , пов’язаних із насильством щодо жінок і дівчат на робочих місцях 

та навчальних закладах. Спеціалістами районного відділу освіти проводилось 

навчання для соціальних педагогів та практичних психологів , а саме семінари 

на тему: «Які основні завдання Національного плану дій по виконанню резолюції 

Ради Безпеки ООН 1325 «Жінки, мир , безпека». Метою семінарів було 

ознайомлення із резолюцією Ради безпеки ООН 1325, боротьба з насильством 

стосовно жінок, покращення доступу ресурсів, освіти та підтримки для родин, 

які живуть в складних умовах, особливо для жінок та дітей.(5 семінарів). 
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 В Мостиському районі відбувались круглі столи щодо проблем жорстокого 

поводження з дітьми та протидії торгівлі людьми з залученням практичних 

психологів «Насильство та його прояви в дитячому середовищі», «Якими 

шляхами люди потрапляють за кордон?», «Насильство та його наслідки». Також 

проведено тематичний захід та виставка малюнків дітей на теми: «Щасливе 

дитинство хлопчиків та дівчаток», «Світ без насилля", «В колі дружньої родини». 

Оформлено у шкільних бібліотеках тематичних полиць щодо попередження 

насильства в сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

 У навчальних закладах Бродівщини проведено зустрічі із представниками 

ювенальної превенції національної поліції, дільничими, представниками Бюро 

правової допомоги. Зокрема, у Бродівському районі відбулась зустріч 

учнівського колективу Лешівської ЗОШ І-ІІІст. з капітаном поліції Каплич О.Б., 

дільничим офіцером поліцї, лейтенантом Зенько В.В., головним спеціалістом 

служби у справах дітей Бродівської РДА Савулою М. Б.  

 Серед учнів, батьківської громади Золочівського району поширено номера 

телефонів Національної “гарячої” лінії з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та гендерної дискримінації, дані про органи, установи, 

організації, які надають послуги із захисту і підтримки жертв гендерно- 

зумовленого насильства. 

 У Стрийському РЦСССДМ діє «телефон довіри» для надання консультацій 

особам, які зазнали дискримінації за ознакою статі. 

 В Мостиському районі проведено круглі столи за участю лікарів 

«Проблема сексуального виховання стосується кожного, тому що…», «Захист 

прав дитини. Психологічне насильство у стосунках із дитинства». 

 З метою привернення уваги державних, громадських, соціальних 

організацій до проблеми ВІЛ-інфекції/СНІДу, формування громадянської 

позиції підростаючого покоління по проблемі СНІДу проведено відеолекторій на 

тему: «Профілактика ВІЛ/СНІДу: міфи і факти про СНІД» у Миколаївській 

виправній колонії №50. 

 В місті Червоноград успішно працює Клініка «Дружня до молоді» 

(комплексна допомога психолога, акушер-гінеколога, дермато-венеролога 

особам віком від 14 до 24 років) «Кабінет «Довіри» (ВІЛ/СНІД),школа вагітних, 

кабінет планування сім’ї. Консультовано КДМ за І півріччя : - з проблем 

сексуальних відносин – 90 осіб; - з питань домашнього насильства – 7 осіб; - 

кризові звернення ( в т.ч.з приводу взаємовідносин з батьками, однолітками, 

сексуальним партнером) – 166 осіб; - звернення після спроб суїциду – 11 осіб. 

 
Директор департаменту                                Наталія Кузяк 
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