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Відповідно до Плану заходів затверджених голову районної державної адміністрації від
27.10.2015 № 15 з привернення уваги громадськості до актуальних для українського
суспільства проблем подолання насильства в сім’ї з 25 листопада по 10 грудня в районі
проходила щорічна акція «16 днів проти насильства», яка ініційована Першим всесвітнім
інститутом жіночого лідерства у 1991 році. Власне тоді визначився зв’язок між
насильством стосовно жінок та правами людей. Дати акції символічно наголошують на
цьому зв’язку:

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок.

29 листопада – Міжнародний день захисників прав жінок.

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом.

2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства.
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5 грудня – Міжнародний день волонтера.

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією.

10 грудня – Міжнародний день прав людини.

Основними завданнями Акції є: привернення уваги громадськості до актуальних для
українського суспільства проблем подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми
та жорстокого поводження з дітьми; активізація партнерського руху органів державної
влади, державних закладів, громадських організацій щодо проблеми насильства в сім’ї
та захисту прав жінок в Україні. Акція проводилась в начальних закладах
(розповсюдження соціальної реклами, спрямованої на запобігання дитячій
бездоглядності, жорстокому поводженню з дітьми), бібліотеках (організація виставки
тематичної літератури), організаціях та установах району (проведення
інформаційно-просвітницької роботи з профілактики насильства в сім’ї та жорстокого
поводження з дітьми, запобігання торгівлі людьми серед дітей та молоді) .

10 грудня у Брусилівській загальноосвітній школі № 1 за ініціативи відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту райдержадміністрації проведено розширене засідання координаційної
ради з питань сім’ї, гендерної рівності, демографічного розвитку, попередження
насильству в сім’ї та протидії торгівлі людьми, на якому були розглянуті питання з
проведення інформаційно-просвітницької акції «16 днів проти насильства»,
«Відповідальність починається з мене», а також щодо допомоги вразливим верствам
населення.
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У нашому районі за 11 місяців 2015 року зафіксовано 42 зверненя громадян до органів
внутрішніх справ з приводу насильства в сім’ї, з них від чоловіків - 9, жінок - 33, зазвичай
це домашнє насильство, яке носить фізичний характер, це ті факти, які уже неможливо
приховати, яке неможливо витерпіти і самому владнати ситуацію і потрібне втручання
працівників міліції для того, щоб припинити насильство в сім’ї. Жахлива статистика щодо
насильства дітей (молодих осіб) до своїх батьків, становить 60% від загальної кількості
звернень.

З усією відповідальністю заявляю: припинити насильство в своїй сім’ї можна лише коли
ви розірвете коло насильства через усвідомлення своєї поведінки, бажання змінити свою
насильницьку модель поведінки відносно своєї дружини, свого чоловіка, своїх дітей,
своїх батьків. Якщо ви зробите ці дві важливі речі, які потребують великої внутрішньої
роботи над самим собою, то перш за все ви станете поважати самого себе, зможете бути
щасливим, а також приносити щастя своїм близьким. Якщо не можете справитись самі звертайтесь до фахівців і пам’ятайте: все в ваших руках.
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