Проект
Рішення
Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону
«Про питання щодо імплементації Закону України «Про запобігання та протидію
домашньому насильству»
7 січня 2018 р. набув чинності Закон України № 2229-VIII "Про запобігання та
протидію домашньому насильству". Закон визначає організаційно-правові засади запобігання
та протидії домашньому насильству, основні напрями реалізації державної політики у сфері
запобігання та протидії домашньому насильству, спрямовані на захист прав та інтересів осіб,
які постраждали від такого насильства.
З метою повної імплементації нового законодавства про протидію домашньому
насильству Міністерством соціальної політики України, як національним координатором ,в
цих питаннях було започатковано міжвідомчу співпрацю щодо захисту прав дітей і жінок.
Порядок міжвідомчої взаємодії щодо запобіганню та протидії домашньому насильству в
рамках реалізації Закону «Про запобігання та протидію домашньому насильству» визначено
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів , що
здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за
ознакою статі» від 22 серпня 2018 року № 658 (далі – постанова № 658).
Враховуючи вищезазначене та з метою залучення науковців та студентства Одещини до
реалізації зазначених нормативно-правових актів, Рада ректорів закладів вищої освіти
Одеського регіону вирішила:
1. Інформацію заступниці Міністра соціальної політики України Федорович Н.В. взяти
до відома.
2. Рекомендувати закладам вищої освіти Одеського регіону:
- відповідно до п.40 постанови № 658визначити уповноважену особу з числа
проректорів для організації заходів у сфері запобігання та протидії насильству, здійснення
невідкладних заходів реагування у випадках виявлення фактів насильства та/або отримання
заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб;
- розробити план заходів із запобігання насильства серед викладачів та студентської
молоді, запровадити систему постійного відслідковування випадків насильства серед молоді
у студентських гуртожитках, виявлення студентів, схильних до агресивної поведінки;
провести тренінги для кураторів груп за програмами, що стосуються питань запобігання
домашнього насильства і насильства у молодіжному середовищі;
- проводити з працівниками освітнього закладу, студентською молоддю спеціальні
заняття і тренінги з розвитку навичок спілкування, вирішення конфліктів, керування
емоціями і подолання стресових ситуацій; проведення групових тренінгів та індивідуальної
роботи з молоддю у наданні допомоги щодо вирішення особистих проблем;з цією метою
сприяти створенню у ЗВО регіону постійно діючих студентських дискусійних платформ;
- проводити соціально-психологічні дослідження серед здобувачів освіти з метою
вивчення причин насильства у молодіжному середовищі та розробити рекомендації для
попередження фактів психологічного розладу, агресивності та жорстокості серед молоді;
- здійснювати систематичне ознайомлення викладацького складу з алгоритмом дій у
випадку виявлення домашнього насильства або загрози вчинення насильства у
студентському середовищі.

