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Департаментам
(управлінням)
освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій
Щодо міжнародної акції
«16 днів проти насильства»
Директорат дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти
Міністерства освіти і науки України інформує, що міжнародна акція «16 днів
проти насильства» щорічно проводиться з 25 листопада до 10 грудня включно
і має на меті підвищити поінформованість суспільства, масово мобілізувати
людей до змін, залучити активістів, представників урядів, парламентів,
громадських організацій та партнерів ООН та висвітлити питання, пов’язані з
проблемами подолання насильства в сім’ї, протидії торгівлі людьми та
жорстокого поводження з дітьми, гендерного насильства та забезпечення
рівних прав жінок і чоловіків.
Шістнадцятиденний період кампанії охоплює наступні важливі дати:
25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок;
1 грудня – Всесвітній день боротьби зі СНІДом;
2 грудня – Міжнародний день боротьби з рабством;
3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними можливостями;
5 грудня – Міжнародний день волонтера;
6 грудня – Вшанування пам’яті студенток, розстріляних у Монреалі;
9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією;
10 грудня – Міжнародний день прав людини

Дати початку та завершення кампанії створюють символічний
ланцюжок, поєднуючи заходи проти насильства стосовно жінок та дії щодо
захисту прав людини, підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над
людиною, незалежно від її статі, є порушенням прав людини.
Звертаємо увагу, що протидія насильству в закладі освіти - безперервна
діяльність, яка вимагає від усіх учасників освітнього процесу чіткого
дотримання прийнятих правил поведінки, виконання посадових обов’язків й
упровадження політики щодо профілактики насильства. Відповідно до статті
26 Закону України «Про освіту», керівник закладу освіти забезпечує створення
у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та
булінгу (цькування).
Принагідно зауважуємо, що відповідно до пункту 28 Порядку
забезпечення соціального захисту дітей, які перебувають у складних життєвих
обставинах, у тому числі дітей, які постраждали від жорстокого поводження,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №775 від 28.07.2021,
адміністрацією закладів освіти здійснюється періодичне інформування
працівників, які контактують з дітьми, про захист дітей від усіх форм
насильства, у тому числі домашнього насильства, експлуатації, найгірших
форм дитячої праці, інших проявів жорстокого поводження з дітьми.
Інформація щодо проведених інформувань фіксується в особовій справі.
Ресурс доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/775-2021-%D0%BF#n2
Рекомендуємо в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства»
та з метою захисту прав і свобод, формування у дітей ціннісних життєвих
навичок та моделей поведінки організувати та провести у закладах освіти
інформаційно-освітні заходи.
Довідково: Лист Міністерства освіти і науки України від 10.08.2022
№1/9105-22 «Щодо організації виховного процесу в закладах освіти у
2022/2023 н.р.». Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/npa/shodo-organizaciyivihovnogo-procesu-v-zakladah-osviti-u-20222023Розділ «Корисні посилання щодо теми антибулінгу» на сайті МОН.
Ресурс доступу: https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/protidiyabulingu/korisni-posilannya-shodo-temi-antibulingu
Безкоштовний електронний курс «Вирішую конфлікти та будую мир
навколо себе»/Андреєнкова В.Л., Левченко К.Б., Матвійчук М.М./. Ресурс
доступу: http://course.la-strada.org.ua/story_html5.html
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