Життя людини – найвища цінність
Насильство немає виправдання

Міжнародна акція «16 днів проти насильства» була ініційована Першим всесвітнім інститутом
жіночого лідерства у 1991 році, її підтримують у 100 країнах світу. Міжнародним символом захисту дітей від
насильства у всіх його проявах стала синя стрічка. Синій колір - це синці на тілі дітей ...
Україна, як держава ,докладає багато зусиль , щоб викорінити насильство в сім‘ї: країна приєдналася до
кампанії ООН проти побутового насильства; підписано Указ Президента «Про невідкладні заходи із запобігання
та протидії домашньому насильству, насильству за ознакою статі, захисту прав осіб, які постраждали від такого
насильства».
Щорічно з 25 листопада до 10 грудня проводиться Всеукраїнська кампанія «16 днів проти насильства» з
метою привернення уваги громадськості до актуальної для українського суспільства проблеми подолання
насильства в сім’ї, щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, протидії торгівлі людьми, забезпечення рівних
прав жінок і чоловіків.

Насильство – найпоширеніше порушення прав людини в світі. Жорстоке поводження забирає більше життів і частіше
перетворює жінок у інвалідів, ніж онкологія, малярія, дорожньо-транспортні пригоди та військові дії.
Захист прав громадян від домашнього насильства є пріоритетним у системі моніторингу дотримання прав і свобод
людини і постійно висвітлюється в окремому розділі щорічної доповіді Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини з
приводу вчинення щодо них психологічного, фізичного, сексуального та економічного насильства (80 % - звернення від жінок, та
20% - від чоловіків).

Особистий
план безпеки

Куди звертатися по допомогу: поліція, суди, Центри безоплатної правової допомоги, Центри
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, Служби у справа дітей, притулки для постраждалих від
домашнього насильства, мобільні бригади соціально-психологічної допомоги, кризові центри, громадські
на релігійні організації, медичні установи.

Сім’я – це саме те місце, яке має бути світлим затишком, острівцем безпеки і комфорту у нашому досить
бурхливому світі. Місцем, де тебе розуміють і поважають, де можна нікого не боятися і почуватися вільно кожному – і
маленькій людині, і дорослому, і особі літнього віку. Бережімо дар - життя, намагаймося наповнити його добром, овіяти
душевним теплом, завдяки йому збагачуймо скарбничку вічних цінностей, що ніколи не втратять своєї актуальності.

