Засідання
в
рамках
моніторингу
впровадження
корекційних програм для осіб,
які вчинили насильство в
сім’ї.

23 листопада
2010 року на базі Києво-Святошинського центру соціальнопсихологічної реабілітації населення відбулося робоче
засідання представників служб та установ, що працюють в
напрямку попередження насильства в сім’ї в рамках моніторингу
впровадження корекційних програм для осіб, які вчинили
насильство в сім’ї.
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту
представляла Світлана Гудь, головний спеціаліст відділу
Департаменту сімейної та гендерної політики. Київську обласну
державну адміністрацію – Володимир Лосєв, заступник начальника
управління у справах сім’ї та молоді. Державну соціальну
службу для сім’ї, дітей та молоді – начальник відділу
соціальної профілактики та інспектування Лідія Козуб. Від ОБСЄ
на засіданні була присутня координатор проектів ОБСЄ в Україні

Тетяна Медун. Участь у роботі засідання взяли також
представники районних структур МВС, директор КиєвоСвятошинського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді Оксана Мельниченко, спеціалісти, що працюють із
сім’ями, з Київської області та інших регіонів України. На
правах господині учасників засідання привітала директор КиєвоСвятошинського центру соціально-психологічної реабілітації
(ЦСПР) Ангеліна Лахтадир.
Про стан впровадження Програми для осіб, які вчинили
насильство в сім’ї, доповіла керівник відділу у справах сім’ї,
молоді та спорту Києво-Святошинської РДА Людмила Шпаченко.

Заступник
директора Києво-Святошинського ЦСПР з методичних питань Ганна
Яценко розказала присутнім про роботу психологів ЦСПР із
сім’єю, у котрій було вчинено насильство. Робота за запитом
відділу у справах сім’ї, молоді та спорту Києво-Святошинської
районної державної адміністрації велася з усіма членами
проблемної сім’ї, включаючи дитину 4-х років, котра
знаходилася у важкому посттравматичному стані.
Спеціалістами Києво-Святошинського району, що працюють із
сім’ями, було висловлено ряд зауважень і пропозицій щодо
впровадження Програми корекційної роботи з особами, які
вчинили насильство в сім’ї.

Зокрема, було зауважено, що враховуючи специфіку
територіального розміщення населених пунктів та державних
установ у Києво-Святошинському районі, успішне функціонування
Програми можливе лише за умови створення спеціалізованої
установи «Кризовий центр» з відповідним штатом: юристи,
психотерапевти, психологи, соціальні працівники.
Заступник начальника управління у справах сім’ї та молоді
Київської ОДА Володимир Лосєв підкреслив, що це тільки початок
впровадження корекційних програм для насильників в Україні,
тож попереду ще багато роботи по доопрацюванню як програм, так
і порядку їх введення.
Наша довідка:
Розробка та моніторинг впровадження корекційних програм для
насильників відбувається в рамках проекту ОБСЄ “Підтримка
зусиль українських інституцій у протидії насильству в сім’ї”.
Цей проект здійснюється Координатором проектів ОБСЄ в Україні
(КП ОБСЄ в Україні) у тісній співпраці з органами державної
влади щодо реалізації проектів у напрямках запобігання
торгівлі людьми, підсилення переслідування та криміналізації
цього злочину, надання допомоги постраждалим від торгівлі
людьми. Проекти, що впроваджуються в Україні, базуються на
ключових офіційних документах ОБСЄ та України, які визначають
основні засади протидії торгівлі людьми, найважливішими з яких
є План дій ОБСЄ з протидії торгівлі людьми (2003 р.,
переглянутий у 2005 р.) та Державна програма протидії торгівлі
людьми на період до 2010 року.
У своїй діяльності із протидії насильству у сім’ї КП ОБСЄ в
Україні керується Планом дій ОБСЄ з впровадження ґендерної
рівності (2004 р.), який зокрема зобов’язує структури ОБСЄ
«продовжувати надавати допомогу державам-учасницям у розробці
програм та заходів, спрямованих на запобігання усіх форм
ґендерно-обумовленого насильства», а також Законом України
«Про попередження насильства в сім’ї», що набув чинності у
2002 році та до якого були внесені зміни у жовтні 2008 року.

Діяльність КП ОБСЄ в Україні щодо протидії торгівлі людьми та
насильству в сім’ї включає тісну співпрацю з Міністерством
України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерством
внутрішніх справ України, Міністерством охорони здоров’я
України, Міністерством юстиції України, Міністерством освіти і
науки України, Верховним Судом України, Національною академією
прокуратури України, Академією суддів України, регіональними
громадськими організаціями та іншими місцевими та міжнародними
партнерами.

Тренінгові
заняття
Шпитьківській ЗОШ

у

24 листопада
2010 року, за проектом “Не дай себе заманити”, що
фінансується
FOCCUS,
відбулися тренінгові заняття з
підлітками
у загальноосвітній школі
села Шпитьки.

Наведемо відгуки учасників тренінгових занять:
Мені найбільше сподобалося, що
було дуже весело і враховували думку кожного;
ми колективно попрацювали і перетворили це на цікаву
бесіду та групові заняття;
був індивідуальний підхід до кожного;
все було організовано в ігровій формі;
я дізналася багато нового і навчилася протистояти
пропаганді;
нас навчили правильно дивитись на життя;
гра «Колобок».
Мене найбільше здивувало, що:
на початку тренінгу відбулася гра;
незнайомі люди можуть бути не дуже хорошими;
нас пригостили мандаринами;
всі були задоволені;
в рекламі є багато прихованих моментів, на які я
зазвичай не звертаю уваги;
психологи піклуються про наше життя;
реклама може так негативно впливати на людську
свідомість/

Я замислився про те, що:
треба бути обережною та більш уважною;
потрібно відмовлятися від поганих вчинків;
алкоголь та паління – це дуже погано.
Я зрозумів, що
реклама може погано впливати на людину;
реклама має має великий психологічний вплив на людей;
мій вибір важливіший від нав’язуваних думок інших;
потрібно чітко висловлюватися;
реклама може мати і негативний, і позитивний вплив на
людей.
Я змінив свою думку, щодо
незнайомих людей;
прихованої реклами;
щодо впливу реклами.

