ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник голови Долинської
районної державної
адміністрації
__________ І.БОНДАРЕНКО
ПЛАН
проведення на території району
щорічної акції « 16 днів проти насильства»
№з Заходи
/п
1. Здійснити соціальне інспектування сімей з
дітьми, де мають місце випадки вчинення
насильства в сім’ї, або в яких існує реальна
загроза його вчинення.

Термін
проведення
До 10 грудня
2012 року

Здійснювати
інформаційно-просвітницьку
роботу з питань попередження насильства в
сім»ї, в рамках діяльності спеціалізованого
формування районного центру соціальних
служб для сім»ї, дітей та молоді “Мобільний
консультаційний пункт соціальної роботи”.
Провести районний конкурс малюнку
“Ні! Насильству в сім’ї”.
Організувати
та провести
профілактичні
заходи з проблем запобігання насильству в
сім»ї, у тому числі з використанням методики
“рівний-рівному” та залученням представників
громадських організацій.
Поширити досвід впровадження в навчальновиховний
процес
“Служби
розв’язання
конфліктів” та “Шкільної медіації”, як способу
розв’язання конфліктних ситуацій.
Створити у бібліотеках навчальних закладах
постійно діючі тематичні виставки з питань
попередження насильства в сім»ї.
Проведення семінару –навчання для секретарів
міської, селищної та сільських рад на тему
«Попередження насильства в сім»ї на
підвідомчий території: проблеми, шляхи
вирішення».
Вулична акція - опитування громадян « Що Ви
знаєте про насильство в сім»ї?» та
розповсюдження соціальної реклами .

Листопад –
грудень 2012
року

2.

3.
4.

5.

6.

7.

8.

Відповідальні
Районний центр
соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді
( далі- РЦ СССДМ),
відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту РДА,
РВ УМВС України в
Кіровоградській області
РЦСССДМ,відділ у
справах сім’ї, молоді та
спорту РДА, РВ УМВС
України в
Кіровоградській області

До 10 грудня
2012 року
Листопад –
грудень
2012 року

Відділ освіти
райдержадміністрації
Відділ освіти
райдержадміністрації

Листопад –
грудень
2012 року

Відділ освіти
райдержадміністрації

Листопад –
грудень
2012 року
30.11.2012р.

Відділ освіти
райдержадміністрації

До 10 грудня
2012 року

Відділ у справах сім»ї,
молоді та спорту РДА,
РЦ СССДМ, виконкоми
міської, селищної та
сільських рад.
Відділ освіти РДА ,
районний парламент
дітей, відділ у справах
сім»ї, молоді та спорту
РДА.

9.

Відеолекторій « Запобігання торгівлі людьми»

До 10 грудня
2012 року

10. Створення книжкових виставок, проведення
зустрічі з учнівською молоддю з питання
«Розвиток у сучасної молоді культури
толерантності».
11. Круглий стіл «Стоп насильству» з залученням
представників
РВ
УМВС
України
в
Кіровоградській обл., районних засобів масової
інформації, соціальних служб, служби у справах
дітей РДА.

До 10 грудня
2012 року

12. Здійснити через засоби масової інформації
інформування
населення
про
основні
положення Закону України “Про попередження
насильства в сім’ї”

Грудень
2012 року

До 10 грудня
2012 року

______________

Районний центр
зайнятості , відділ у
справах сім»ї, молоді та
спорту РДА
Відділ культури і
туризму РДА
Відділ у справах сім»ї,
молоді та спорту ,
служба у справах дітей,
відділ освіти РДА,
РЦ СССДМ, ЦРЛ,
РВ УМВС України в
Кіровоградській обл.,
ЗМІ
Відділ у справах сім’ї,
молоді та спорту
райдержадміністрації,
районні ЗМІ

