
Мій улюблений світ –без насильства: 

 без жорстокості, болю, зла. 

 
 Стартувала щорічна акція  

«16 днів проти насильства». 
 

Міжнародна правозахисна акція «16 днів проти насилля» розпочата у 1991 році.          Ініціатори обрали датою 

початку акції  25 листопада —  Міжнародний день боротьби з насиллям у ставленні до жінок  

та датою її завершення — 10 грудня — Міжнародний день захисту прав людини. 

 

Стартувала щорічна акція «16 днів проти насильства» в Новоушицькому коледжі ПДАТУ. Особлива увага під час її 

проведення приділялася питанням домашнього насилля, тому акція була спрямована проти насилля у сім’ї та формування 

нетерпимого ставлення до будь-якої форми насилля. Педагогічним колективом та кураторами груп активізована діяльність 

з метою посилення інформаційно-просвітницької роботи, яка 

направлена, в першу чергу на збільшення знань про всі форми 

насилля.  

Міжнародна акція «16 днів проти насилля» розпочалась з 

створення інформаційного інтерактивного стенду «Захисти 

життя – зупини насильство!». До уваги студентів була 

представлена тематична книжкова виставка «Ми проти 

насилля», розповсюджено буклети «Ми проти насильства». 

Проведено низку тематичних виховних заходів, конкурсів, 

тренінгів. 

 

 

 

 

 

 



27 листопада 2018 року відбулась зустріч із представником 

НОВОУШИЦЬКОГО БЮРО правової допомоги, заступником 

начальника відділу Неборецькою Анастасією Вікторівною. 

Фахівець  провела лекцію з елементами бесіди «На захисті дитини від 

насильства стоїть закон». Студенти переглянули документальні відео 

сюжети на задану тематику. 

 Профілактика жорстокої поведінки, бездоглядності, безпритульності 

дітей, непорозуміння в сім'ї - завдання, яке стоїть перед педагогами. 

Безумовно, подолання такого негативного явища як насильство в родині 

можливе лише за умови об'єднання зусиль і державних органів та 

установ, і громадських організацій, і кожного громадянина. Кожен з нас 

має сказати "Ні!" насиллю у власній родині. Адже 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. 

 
Тут народом складена пісня 

Містить тільки хороші слова. 

Мій улюблений світ – 

Без насильства, 

Де немає страждання й війни, 

Де розквітла калина барвиста 

І пісень не почуєш сумних. 

Мій улюблений світ – це не казка 

А реально щасливе життя. 

Бо звільнивши наш світ без насильства 

Можна сміло іти в майбуття. 

Мій улюблений світ – 
Без насильства. 

Без жорстокості, болю, зла. 

 
Валентина Шинкаренко 

 


