
Звіт про проведення заходів в рамках акції  

«16 днів проти насильства» 

спеціалізованої школи № 307 

в період з 25 листопада по 10 грудня 2022 року 

Щорічно в Україні з 25 листопада по 10 грудня проводиться Всеукраїнська акція 

«16 днів проти насильства», до якої ми долучаємося. Дати проведення акції є 

символічними. Вони створюють символічний ланцюжок, поєднуючи заходи 

проти насильства стосовно дітей, жінок та дії щодо захисту прав людини, 

підкреслюючи, що будь-які прояви насильства над людиною, незалежно від її 

статі, є порушенням прав людини. 

В спеціалізованій школі № 307 Деснянського району міста Києва було 

розроблено план заходів для проведення акції, в яких намагалися донести 

інформацію до здобувачів освіти про насильство та відповідальність за нього. 

Було проведено ряд заходів спрямованих на попередження насильства, а саме: 

- 25 листопада «День Синьої Стрічки», відкриття акції «16 днів проти 

насильства». 

- Акція « Червону стрічку носять небайдужі». 

- Виставка плакатів «16 днів проти насильства». 

- Книжково-ілюстративна виставка в бібліотеці «Насильству - стоп».. 

- Оновлення інформації на сайті школи «16 днів проти насильства» 

- Відеолекторій «Чуйність і доброта – два крила, на яких тримається людство». 

- Круглий стіл з лідерами учнівського самоврядування на тему « Насильство 

поруч: як його уникнути».. 

- Бесіди  «Види насильства та шляхи протидій». 

- Виховні години в 1-4 класах на теми « Я маю право жити без насильства», « 

Здоров’я – найбільша цінність у житті» 

- Виховні години в 5-11 класах на тему « Зупини насильство», «Булінг», 

«ВІЛ/СНІД – хвороба ХХІ століття», «Права людини», «Гендерна рівність», «Не 

допускай насилля над ближнім», «Торгівля людьми-розпізнай небезпеку». 

- Профілактична бесіда «Убережи себе від ВІЛ». 

- Конкурс малюнків «Стоп булінг, ми проти насильства». 

- Виховна година «Добротою зігріваючи серця» (до Міжнародного дня людей з 

інвалідністю). 

- Перегляд  відеороликів на тему: «Ми проти насильства». 

- Зустріч з прокурором Деснянської окружної прокуратури міста Києва 

Гаврилова Альона Олегівна. 



Захистіть себе, і цим ви зробите перший крок до захисту інших! 

    















 

 



 





 


