
 

                                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             Розпорядження голови 

                                                                                             від19.11.2020 №101/01.02 

 

План заходів з проведення щорічної акції «16 днів проти насильства» 

з 25 листопада по 10 грудня у Городищенській громаді 

Основні дати кампанії: 

25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 

жінок; 

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом; 

2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством; 

3 грудня – Міжнародний день людей з інвалідністю; 

5 грудня – Міжнародний день волонтера; 

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією; 

10 грудня – День прав людини. 
 

№ 

з/п 
Захід 

Дата 

проведенн

я 

Місце 

проведення 

Відповідальна 

особа 

1. Інформування про початок кампанії: 

Круглий стіл «16 днів активізму» (для 

представників/представниць ОМС) 

Розміщення інформації про 

кампанію «16 днів проти 

насильства» в ОТГ (на офіційному 

вебсайті громади, соціальній мережі 

«Facebook») 

 

25.11.2020 

 

 

 

 

25.11-

10.12.2020 

Гуманітарний 

відділ 

Городищенської 

сільської ради 

Галина Бакош, 

уповноважена 

особа 

(координаторк

а) з питань 

забезпечення 

рівних прав та 

можливостей 

жінок і 

чоловіків, 

запобігання та 

протидії 

насильства за 

ознакою статі 

2. Флешмоб «Будуємо суспільство без 

насильства»  

25.11-

10.12.2020 
Населені 

пункти громади 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук, 

головна 

спеціалістка 

служби в 

справах дітей 

та сім’ї, 

в.о.старост, 

керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

3. Тренінгові заняття: 

«Стоп булінг!» (для учнів/учениць); 

25.11-

10.12.2020 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук, 



«Гендерний характер домашнього 

насильства» (для 

вчителів/вчительок); 

«Гендер і насильство» (для 

представників/представниць ОМС) 

освіти керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

4. Фотоконкурси:  

«Супертато», «Щаслива сім’я», 

«Будуємо суспільство рівних», 

«Без насильства – історії успіху» 

тощо 

25.11-

10.12.2020 
Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук, 

керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

5. Дитяча площадка: 

Творча майстерня для дітей 

«Творимо чарівний світ казки» (діти 

до 6 років); 

Конкурс малюнка «Знаю права і 

змінюю світ» (6–13 років) 

25.11-

10.12.2020 
Заклади освіти Керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

(та/або 

призначені 

ними 

відповідальни

ми) 

6. Конкурси: 

Соціальний плакат «Зупинимо 

насильство разом» (учні/учениці 8–

11 класів) 

Соціальний ролик «Права Людини – 

понад усе!» (учні/учениці 8–11 

класів) 

25.11-

10.12.2020 
Заклади освіти Керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

(та/або 

призначені 

ними 

відповідальни

ми) 

6. Бібліопорадники: 

Інформаційна зона «Протидія 

насильству: законодавчі новації та 

дієві механізми застосування»; 

Інформаційний стенд «Захисти 

життя – зупини насильство»; 

Книжкова виставка «Скажемо 

насильству: «Ні!»; 

«Книжкова кав’ярня» (ознайомлення 

з творами та новинками на гендерну 

тематику та протидії насильству); 

Тематичні вікторини, ребуси тощо 

25.11-

10.12.2020 

Бібліотеки 

громади 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук, 

бібліотекарки  

7. Перегляд та обговорення художніх 

стрічок  

25.11-

10.12.2020 

Городищенська 

громада 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук 

8. Зустрічі-спілкування у форматі 

«жива книга» з: 

- практичним психологом та 

соціальним педагогом; 

- поліцейським офіцером 

громади; 

- представником/представнице

ю Управління дотримання 

прав людини Національної 

поліції України; 

- уповноваженою особою 

(координаторкою) з питань 

забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і 

25.11-

10.12.2020 

Заклади освіти Керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

(та/або 

призначені 

ними 

відповідальни

ми) 



чоловіків, запобігання та 

протидії насильства за 

ознакою статі; 

- головною спеціалісткою 

служби в справах дітей та 

сім’ї Городищенської 

сільської ради 

 

9. Гендерквест 07.12-

10.12.2020 

Городищенська 

громада 

Галина Бакош 

10. Анонімне опитування щодо 

виявлення насильства 

25.11-

10.12.2020 

Городищенська 

громада 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук 

11. Підсумки кампанії 10.12.2020 Гуманітарний 

відділ, заклади 

освіти 

Галина Бакош, 

Юлія Шевчук, 

керівники / 

керівниці 

закладів освіти 

 

 

 




