
 

План заходів з проведення у Солом’янському районі міста Києва 

щорічної Всеукраїнської акції «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 

10 грудня 2018 року. 

 
№ 

з/п. 

Назвал заходу Дата Місце та час проведення 

1. Протидія насиллю (інтерактивні лекції для 

учнів та студентів) 

Теми: «Stop Булінгу!»; «Насилля. Торгівля 

людьми. Алгоритм дії»; «Я маю право на 

дружбу.Поважаю себе, поважаю інших»; 

«Гендерно зумовлене насильство: виклики 

сьогодення». 

19.11.2018  Палац дитячої та юнацької 

творчості Солом’янського 

району. 

(м. Київ,  

вул. Курська 15) 

2. Заходи згідно Порядку взаємдії суб’єктів, 

що здійснюють заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі. 

Проведення круглого столу: «Розробка 

дорожньої карти дії» 

23.11.2018 м. Київ, просп. 

Повітрофлотський, 41 

3. Проведення занять для психологів шкіл та 

дитячих садків.  

Теми: «Домашнє насилля: ознаки та схема 

дії дитини, проведення бесід в закладах»; 

«Насильство в сім’ї: 

диференціація випадків» 

23.11.2018 

26.11.2018 

Палац дитячої та юнацької 

творчості Солом’янського 

району. 

(м. Київ,  

вул. Курська 15) 

4. Проведення заняття для студентів 

Національного педагогічного університету                                 

ім. М.П. Драгоманова, що проводять 

виробничу практику у Солом'янському 

районному у м. Києві центрі соціальних  

служб для сім'ї, дітей та молоді «Гендерна 

політика в Україні – проблеми 

сьогодення» 

26.11.2018 Солом'янський районний у                  

м. Києві центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

м. Київ,  вул. Кривоноса, 21 

5. Розміщення інформаційних  плакатів 

citylight, наданих Міністерством 

соціальної політики України щодо 

протидії домашньому насильству  

26.11.2018 Офіційний сайт 

Солом'янської  районної в 

місті Києві державної 

адміністрації  

6. Розповсюдження друкованої продукції 

пропагандистського  спрямування з 

попередження  сімейного  насилля, 

наданих Київським міським  центром 

соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 

та громадськими організаціями. 

24.11.2018-

09.12.2018 

Навчальні заклади, заклади 

охорони здоров'я, 

бібліотеки, установи  

житлово-комунального 

господарства 

7. Навчання для фахівців із соціальної роботи  

та волонтерів Солом'янського районного у 

м. Києві центрі соціальних  служб для 

сім'ї, дітей та молоді з питань 

профілактики сімейного насилля, розгляд 

типових випадків , напрацювання навичок 

оперативної взаємодії із іншими 

суб’єктами  соціальної роботи  та 

правоохоронними  органами 

03.12.2018 Солом'янський районний у                  

м. Києві центр соціальних 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

м. Київ,  вул. Кривоноса, 21 

8. Проведення заняття для студентів  

Національного  педагогічного 

08.12.2018 Солом'янський районний у                  

м. Києві центр соціальних 



університету                         ім. М.П. 

Драгоманова з обговорення  основних 

засад Закону України «Про запобігання та 

протидію домашньому насильству», 

Постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють  заходи  у сфері 

запобігання та протидії домашньому 

насильству за ознакою статі» від 

22.08.2018                   № 658 

служб для сім'ї, дітей та 

молоді 

м. Київ, вул. Кривоноса, 21 

9. Бесіда з старшокласниками «Запобігання 

насильству в  родині» 

25.11.2018-

10.12.2018 

Навчальні заклади, заклади 

Солом'янського району 

10. Проведення виховної години з питання  

попередження насильства в сім'ї  «Життя-

найдорожча цінність»  

(5-11 класи) 

25.11.2018-

10.12.2018 

Навчальні заклади, заклади 

Солом'янського району 

 


