До уваги жителів Вітовського району!

На території Вітовського району розпочала роботу

мобільна бригада соціально-психологічної допомоги, яка буде

виявляти та допомагати постраждалим від гендерно-зумовленого та
домашнього насильства.

В Україні майже кожна четверта жінка потерпає від

насильства, в тому числі від домашнього, про що свідчать дані

дослідження ФН ООН в Україні відносно поширеності насильства
щодо дівчат та жінок. Понад 60 % потерпілих від насильства не

повідомляють про його вчинення та не звертаються по допомогу.

Саме тому задача мобільних бригад допомогти жінкам у складній
та стресовій життєвій ситуації.

Психологи й соціальні працівники мобільної бригади
надають наступні послуги:

Соціально – психологічні консультації для виявлення потерпілих
від гендерно зумовленого, в т. ч. домашнього насильства осіб та
оцінку їх психоемоційного стану.
Консультації для потерпілих від гендерно зумовленого, в т. ч.
домашнього насильства осіб з метою попередження повторних
випадків насильства та покращення їхньої ситуації.
Надання соціально – психологічної допомоги потерпілим від
насильства за телефоном, у тому числі у вечірній час до 21:00.
Комплексну оцінку потреб від насильства осіб та направлення для
отримання додаткових послуг до інших надавачів (правових,
медичних, реабілітаційних).
Індивідуальні та групові сесії для осіб, які зазнали гендерно
зумовленого, в т. ч. домашнього насильства. Сесії проводять на
базі стаціонарних місць локацій мобільних бригад.
Консультації для членів родин.

Проведення групової роботи, майстер – класів, сесій тренінгів,
відео лекторіїв та інших просвітницьких заходів спрямованих на
попередження гендерно зумовленого, в т. ч. домашнього
насильства, формування особистої безпеки, посилення мотивації
протидії насильства, набуття жінками/дівчатами – підлітками
навичок особистої безпеки, особистісного зростання, покращення
стосунків в родині.

Також фахівці можуть провести консультацію з кривдником, за його
згодою, та дітьми. Якщо є потреба, фахівці мобільних бригад
направляють потерпілих до медиків та юристів, перенаправляють до
поліції чи залучають до виїзду поліцію.
Інформація, яку отримують члени мобільної бригади є
конфіденційною!
Запам’ятайте, домашнє насильство – це не

внутрішньо сімейна справа чи особливості родинного

спілкування. Це протиправні дії, яким немає виправдання та
про які не можна мовчати! Не слухайте, що б’є – значить

любить... всі через це проходять... це нічого не змінить... мені
соромно... я боюся...

Не бійтеся, не соромтеся, є організації та спеціалісти,
які готові допомогти.
За допомогою та отриманням консультацій звертайтеся за

телефоном 095 - 807-18-02

Вітовський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
№
п/п
1

Найменування заходу

Хід виконання

Приймати участь у проведенні
нарад, семінарів з питань

Спеціаліст центру приймав участь у семінарі
щодо протидії торгівлі людьми та доступності
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координації зусиль , аналізу та
уточнення стратегії запобігання
торгівлі людьми та боротьбі з
нею.
Розміщувати інформаційну
продукцію з питань протидії
торгівлі людьми, спрямовану на
запобігання потрапляння
населення у ситуації пов’язані з
торгівлею людьми.
Проводити інформаційнопросвітницьку роботу з питань
протидії торгівлі людьми для
населення, зокрема для
внутрішньо-переміщених осіб,
щодо роз’яснення ризиків
потрапляння у ситуації торгівлі
людьми та можливостей
отримання постраждалими
комплексної допомоги.
Проводити ідентифікацію осіб,
які постраждали від торгівлі
людьми, у тому числі серед
внутрішньо-переміщених осіб.
Посилити співпрацю
правоохоронних органів та
соціальних служб з питань
протидії торгівлі людьми.
Виявляти осіб, які постраждали
від торгівлі людьми серед
національних меншин, у тому
числі серед ромського
населення.
Забезпечити підвищення
кваліфікації фахівців, які
надають послуги дітямпостраждалим від торгівлі
людьми, з питань впровадження
новітньої практики реабілітації
та реінтеграції дітейпостраждалих від торгівлі
людьми.

соціальних послуг для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми, який відбувся на базі Інституту
післядипломної освіти м. Миколаєва.
Фахівцями із соціальної роботи та спеціалістами
центру серед населення Вітовського району
розповсюджено186 буклетів з інформацією щодо
протидії торгівлі людьми та запобігання
потрапляння населення у ситуації, пов’язані з
торгівлею людьми.
Працівниками центру постійно проводиться
інформаційно-просвітницька робота з питань
протидії торгівлі людьми для населення, зокрема
для внутрішньо-переміщених осіб, щодо
роз’яснення ризиків потрапляння у ситуації
торгівлі людьми та можливостей отримання
постраждалими комплексної допомоги.

За І півріччя 2016 року випадків торгівлі людьми
в районі не виявлено.
Налагоджена взаємодія та зворотній зв'язок з
правоохоронними органами та соціальними
службами з питань протидії торгівлі людьми.
Протягом зазначеного звітного періоду осіб, які
постраждали від торгівлі людьми серед
національних меншин, у тому числі серед
ромського населення не виявлено.
Підвищення кваліфікації фахівців, які надають
послуги дітям, постраждалим від торгівлі
людьми, заплановано на друге півріччя 2016 року.

