ПЛАН
заходів з проведення щорічної Міжнародної кампанії «16 днів проти насильства» з 25 листопада по 10 грудня 2021 року
на території Бердянської міської територіальної громади
№
з/п
1

Назва заходу

Дата

Місце та час
Координатори
Залучені
проведення
(ПІБ, телефон)
суб’єкти
4
5
6
1. Вуличні акції, флешмоби
пр.Азовський,
Шульте
Бердянський міський центр
з 11.00 до 12.00
Наталія
соціальних служб (далі - БМЦСС),
Володимирівна
Бердянський місцевий центр з
(0950157937)
надання безоплатної вторинної
правової допомоги (далі - БВПД),
Бердянський державний
педагогічний університет (далі –
БДПУ),
управління праці та соціального
захисту населення виконавчого
комітету Бердянської міської ради,
відділ молоді та спорту виконкому
Бердянської міської ради

2

3

1)

Вулична акція
«Разом проти
насильства»

25.11.2021

2)

Флешмоб «Я
знаю що таке
насильство, і я
проти»

26.11.2021

пр.Азовський,
з 13.00 до 14.00

Шульте
Наталія
Володимирівна
(0950157937)

БМЦСС,
БДПУ

3)

Вулична акція
до Всесвітнього
дня боротьби зі
СНІДом
«Стратегія
подолання
СНІДу»

30.11.2021

пр.Азовський,
з 11.00 до 12.00

Чорна
Ганна
Олександрівна
(0686440871)

Відділ молоді та спорту виконкому
Бердянської міської ради,
Бердянська міськрайонна організація
Товариства Червоного Хреста
України,
навчальні заклади

Категорія
учасників
7
Жителі міста

Студенти
факультету
дошкільної та
спеціальної
освіти БДПУ,
жителі міста
Молодь міста

2
1)

Акція «Наші
долоньки проти
насильства»

25.11.2021

2)

Тренінг до
Міжнародного
дня боротьби з
насильством
щодо жінок
«Розірви коло»

25.11.2021

3)
Акція «Стіна добра»

25.11.202126.11.2021

2. Тренінги, лекції, бесіди, акції, квести
Бердянський заклад
Сесіна Лариса
ЗЗСО№8,
загальної освіти
Станіславівна
221 особа
І-ІІІ ст. № 8,
(0507324919)
Протягом дня
Офлайн/онлайн
ЗЗСО№11
психолог
ЗЗСО№11,
09.50
Мамай І.С.
телебачення,
на платформі
(0500635443),
представники БМЦСС
ZOOM
педагог соціальний
Хіора-Тесля В.О.
(0661509386)
ЗЗСО № 2
рекреація ІІ поверх,
початкова школа,
протягом дня
Офлайн/онлайн
ЗЗСО№1
актова зала,
шкільні кабінети
13.40
Офлайн

Заступник директора з виховної роботи
Ганзина В.О.
(0994709975)
педагог соціальний
Шандровська А.С.
(0955482737)

Педагог організатор
Топчій Ю.М.
педагог соціальний
Корнієнко Н.В.
(0990431921)
Заступник
директора
Золотько Юліана

4)

Квест «Подорож
світом без
булінгу»

26.11.2021

5)

Синя стрічка
проти
насильства

26.11.2021

ЗЗСО№6
класні кабінети
Офлайн/онлайн

6)

Тренінг «Види
домашнього
насильства. Як

26.11.2021

ЗЗСО№4
Актова зала
13.40,

ЗЗСО № 2

1-11 класи

11 класи

Учні 1-5 класів

ЗЗСО№1,
БМЦСС (Тищенко В.В.)

Учні 6-А,
6-Б, 6-В класів,
класні
керівники,
вчителіпредметники

ЗЗСО№6,
служба у справах дітей виконавчого
комітету Бердянської міської ради

Учні 1-11
класів, класні
керівники,
вчителіпредметники

ЗЗСО№4

Учні 9-11
класів

3
його уникнути»

Офлайн/онлайн

7)

Акція- проєктів
«Діти, мир,
безпека

26.11.2021

ЗЗСО№3
Офлайн/онлайн

8)

Інформаційна
лекція
“Запобігання та
протидія
домашньому
насильству”

26.11.2021

КУ”Терцентр”
БМР,
вул. Земська 38
(відділення денного
перебування)

9)

Година
спілкування з
елементами
тренінгу
«Насилля … чи
можемо його
запобігти»

26.11.2021,
30.11.2021

10)

Тренінг для
молоді з
протидії торгівлі
людьми «Знай
свій безпечний
маршрут» до
Міжнародного
дня боротьби з
рабством
(спільний захід
ГО «Сяйво

29.11.2021

Петрівна,
(0993655919)
Сушко К.О.
Гавриленко Г.І.
(0663318070)

ЗЗСО№3

5-11 класи

Завідувач
відділення денного
перебування
Анна
Грамоченко
(0997173262)

КУ”Територіальний центр
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг) Бердянської
міської ради
(далі - КУ”Терцентр” БМР),
БВПД (Вікторія Донцова)
(0960079909)

Отримувачі
соціальних
послуг
КУ”Терцентр”
БМР

ЗЗСО№13
каб.№ 14,
08.00,
онлайн

Тіщенко Ю.І.
(0669046557)

ЗЗСО№13

9 класи

Платформа ZOOM

Антолік Оксана
Миколаївна
(0663348326),
Чорна Ганна
Олександрівна
(0686440871)

Громадська організація «Сяйво
надії»,
відділ молоді та спорту виконкому
Бердянської міської ради,
БВПД

Студенти
вищих та
середньоспеціальних
учбових
закладів

4

11)

12)

13)

14)

надії» та відділу
молоді та спорту
виконкому
Бердянської
міської ради )
Тренінг для
молоді міста з
питань протидії
торгівлі людьми
«Знай свій
безпечний
маршрут»
Інформаційна
хвилинка до Дня
боротьби зі
СНІДом « СНІД.
Небезпека для
вашого здоров’я
реальна чи
уявна?»
Інформаційна
лекція
“Запобігання та
протидія
домашньому
насильству”
Роз`яснення
положення
Закону України
«Про
запобігання та
протидію

29.11.2021

Вищі навчальні
заклади I-IV рівня
акредитації або на
платформі ZOOM
11.00

01.12.2021

03.12.2021

06.12.2021

Чорна Ганна
Олександрівна,
(0686440871)

Відділ молоді та спорту виконкому
Бердянської міської ради,
громадські організації міста,
навчальні заклади

Молодь міста

Бібліотека філія
Завідувачка
с. Азовське
бібліотеки філії
Бердянської міської
с. Азовське
ЦБС
Бердянської міської
10-00
ЦБС
Іовова Яна
Вікторівна
(0956209575)

Бібліотека філія с.Азовське
Бердянської міської ЦБС,
23 особи

Учні

КУ ”Терцентр”
БМР,
вул. Північна, 13
(відділення денного
перебування)

Завідувач
відділення денного
перебування
Грамоченко
Анна
(0997173262)

КУ”Терцентр” БМР, БВПД
(Вікторія Донцова
(096 0079909)

Отримувачі
соціальних
послуг
КУ”Терцентр”
БМР

БМЦСС,
з 10.00 до 11.00

Шульте Наталія
Володимирівна
(0950157937)

БМЦСС,
БВПД

Жінки, які
перебувають на
обліку
БМЦСС, з
приводу
насильства в

5
домашньому
насильству»

сім`ї

15)

Лекція на тему
«Гендерна
дискримінація»
для сімей, які
перебувають на
обліку
Бердянського
міського ЦСС з
залученням
спеціалістів
Бердянського
місцевого
центру з надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги

06.12.2021

БМЦСС,
з 11.00 до 12.00

Шульте Наталія
Володимирівна
(0950157937)

БМЦСС,
БВПД

Сім’ї, які
перебувають на
обліку БМЦСС

16)

Інформаційний
захід з
елементами
тренінгу
“Запобігання та
протидія
насилля в сім’ї”

08.12.2021

КУ”Терцентр” БМР
вул. Земська 38
(відділення денного
перебування)

Психолог
Анастасія Чорна
(0634872201)

КУ”Терцентр” БМР

Отримувачі
соціальних
послуг
КУ”Терцентр”
БМР

17)

Брейн-ринг
«Знавці права»

10.12.2021

ЗЗСО№20
Ігрова кімната,
13.40
Офлайн/онлайн

Рябикіна О.В.
(06153)43664

ЗЗСО№20

9-11 класи
Практичний
психолог,
вчителі
правознавства

6
18)

Лекції на тему
«Домашнє
насильство та
його наслідки»

19)

Бесіди щодо
недопущення
вчинення
насилля в сім’ї
(інформація
щодо шляхів
подолання
конфліктних
ситуацій в сім’ї,
контактні
телефони, куди
звертатись у разі
загострень
ситуацій в
родині)

20)

Бесіди щодо
протидії торгівлі
людьми

21)

Лекції на тему
протидії та
запобіганню
домашньому
насильству

29.11.202103.12.2021

БМЦСС,
факультет дошкільної та спеціальної
освіти БДПУ

Студенти I-III
курсів БДПУ

Під час
Служба у справах
Служба у справах
проведення дітей виконавчого
дітей виконавчого
профілакти
комітету
комітету
чних
Бердянської міської Бердянської міської
рейдів
ради
ради
(06153) 3 65 17

Служба у справах дітей виконавчого
комітету Бердянської міської ради

Сім’ї, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах

Під час
Служба у справах
Служба у справах
проведення дітей виконавчого
дітей виконавчого
профілакти
комітету
комітету
чних
Бердянської міської Бердянської міської
рейдів
ради
ради
(06153) 3 65 17

Служба у справах дітей виконавчого
комітету Бердянської міської ради

Сім’ї, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах

Громадська організація “Жінка
майбутнього”,
БДПУ

Студенти
БДПУ

25.11.202110.12.2021

Платформа ZOOM,
час проведення за
домовленістю

На платформі
ZOOM

Шульте Наталія
Володимирівна
(0950157937)

Копиця Наталія
(0954940270)

7
1)

Нарада при
директорові
«Профілактика
будь-яких форм
насильства в
освітньому
середовищі»
Круглий стіл
«Насильству
«Ні». Я обираю
безпечне життя»
Семінарпрактикум
«Безпечне
освітнє
середовище основний
компонент
сучасної якісної
освіти»

29.11.2021

4)

Круглий стіл
«Насильствоактуальна
проблема
суспільства»

10.12.2021

1)

Відеоролик
«Стоп
насильству» до
міжнародного
дня боротьби з
насильством

25.11.2021

2)

3)

30.11.2021

01.12.2021

3. Наради, круглі столи, семінари
ЗЗСО№ 9
Тихомирова Т.С.,
Каб.№ 48,
Грицатенко Л.А.
онлайн
(06153)23242

НВК№1 «Мрія»
с. Нововасилівка
о 14.00
онлайн
БДЮТ
просп.Східний,
5-А
9:00
Актова зала
1корп.,
офлайн

ЗЗСО№ 9

Педпрацівники
батьки

Левченко Марина
Сергіївна,
(0993008438)

НВК№1 «Мрія»
с. Нововасилівка

8 клас

Заступник
директора з НМР
Соколова І.М.
(0509888077),
Практичний
психолог
Буркут Т.І.
(0501742937)

Будинок дитячої юнацької творчості
(далі – БДЮТ), представники
батьківської громадськості

Адміністрація
БДЮТ,
керівники
гуртків,
молодший
обслуговуючий
персонал

Бердянський
Іванова М.Я.,
Алейнікова О.Ю.
муніципальний
Войникова О.С.
Керівник підрозділу ювенальної
ліцей,
0665877702
превенції Бердянського районного
актова зала
відділу поліції
о14.00
онлайн/офлайн
4. Транслювання відеороликів, кінолекторії
Мережа Фейсбук,
Антолік Оксана
Громадська організація «Сяйво
https://www.faceboo
Миколаївна
надії»,
k.com/profile.php?
(0663348326)
Клуб «Маяк» Бердянської міської
id=10002405353410
ради
3 власний канал
Ютуб

Здобувачі
освіти
10-11 кл.

Користувачі
мережі
Фейсбук

8
2)

Кінолекторій
“Жінки проти
насилля”

3)

Відео-продукт
проєкту “Театр
проти
насильства”:
адаптація
театральної
вистави під
короткометражн
ий телефільм
“Місце
щасливих
людей” з постобговоренням
онлайн

4)

5)

30.11.2021

КУ”Терцентр”
БМР, вул. Земська,
38
(відділення денного
перебування)
26.11.2021- Офіс Громадської
10.12.2021 організації “Жінка
майбутнього”

Психолог
Анастасія Чорна
(0634872201)

КУ”Терцентр” БМР

Отримувачі
соціальних
послуг
КУ”Терцентр”
БМР
Молодь,
підлітки та їх
батьки

Копиця Наталія
(0954940270)

Громадська організація “Жінка
майбутнього”,
Програма розвитку Організації
Об’єднаних Націй (далі - ПРООН)

Відеолекторій до
Всесвітнього дня
боротьби за
скасування
рабства

25.11.202110.12.2021

Заклади загальної
середньої освіти

Заклади загальної
середньої освіти

Заклади загальної середньої освіти

Учні

Кінопоказ
картини «У
ліжку з ворогом»

08.12.2021

Притулок для осіб,
які постраждали від
домашнього
насильства або
насильства за
ознакою статі (далі
–притулок)
з 15.00 до 17.00

Шульте Наталія
Володимирівна
(0950157937)

БМЦСС

Клієнтки
притулку

9
6)

WEB-серіал
26.11.2021«Глибина»
10.12.2021
Народного
художнього
колектив
«Майстерня
театру і
кіно4/16» ЦДЮТ

1)

Конкурс
малюнків
(бажано
графічних) серед
дітей для
створення
календар –
планеру

26.11.202110.12.2021

2)

Конкурси та
виставки
малюнків «Без
насильства: твоє
сьогодні, завтра
й завжди» й
леб-буків, фотоакції, вікторини
Вікторина з
призами для
онлайн заходів
Інтерактивная
гра – виставка
«Маршрут
безпеки
ВІЛ/СНІД» до

25.11.202110.12.2021

Заклади загальної
середньої та
позашкільної
освіти

Заклади загальної
середньої освіти

Заклади загальної середньої та
позашкільної освіти

Учні

26.11.202110.12.2021

Офіс Громадської
організації “Жінка
майбутнього”
Молодіжний хаб
при клубі «Маяк»
Бердянської міської
ради

Копиця Наталія
(0954940270)

Громадська організація “Жінка
майбутнього”,
ПРООН
Громадська організація
«Сяйво надії»,
відділ молоді та спорту виконавчого
комітету Бердянської міської ради

Молодь,
підлітки та їх
батьки
Студенти
вищих та
середньоспеціальних
учбових

3)
4)

26.11.2021

Демонстрація у
закладах загальної
середньої освіти
онлайн

Директор Центру
дитячої та
юнацької творчості
Балабан О.К.

-

5. Конкурси малюнків, вікторини, інтерактивні ігри
Офіс Громадської
Копиця Наталія
Громадська організація “Жінка
організації “Жінка
(0954940270)
майбутнього”,
майбутнього”
ПРООН,
Бердянський районний ВП ГУНП в
Запорізькій області

Антолік Оксана
Миколаївна
(0663348326),
Чорна Ганна
Олександрівна

Здобувачі
освіти закладів
загальної
середньої
освіти

Підлітки

10
дня боротьби зі
СНІДом
(спільний захід
ГО «Сяйво
надії» та відділу
молоді та спорту
виконавчого
комітету
Бердянської
міської ради)
1)

Збір
гуманітарної
допомоги
«Кошик
волонтера»
до
Міжнародного
дня волонтера

(0686440871)

04.12.2021

6. Збір гуманітарної допомоги
Допомога
Антолік Оксана
збирається в офісі
Миколаївна
Громадської
(0663348326)
організації «Сяйво
надії» (пр.
Азовський, 23)
Інформація про
збір допомоги
транслюється у
соціальних
мережах з
01.11.2021 р. по
03.12.2021 р

закладів

Громадська організація
«Сяйво надії»

Допомога буде
передана
КУ”Терцентр”
БМР та
стаціонару
дитячої лікарні

