25 листопада у Свалявському районі стартувала щорічна Всеукраїнська
акція «16 днів проти насильства», яка проходить в рамках Національної
кампанії з подолання насильства в сім’ї «Стоп насильству!»

Цього року інформаційна кампанія акції «16 днів проти насильства»
проходить в Україні з метою підтримки глобальної теми «Від миру в домі до
миру в усьому світі». Її актуальність обумовлена потребою поінформувати
громадськість про гострі проблеми сучасного суспільства, якими є
насильство в сім’ї, торгівля людьми та забезпечення рівних прав і
можливостей жінок та чоловіків.
Головне завдання акції полягає в тому, аби привернути увагу
громадськості до проблеми подолання насильства в сім’ї, активізувати
партнерський рух громадських організацій та органів державної влади щодо
попередження насильства та захисту прав жінок у нашій державі, а також
сприяти формуванню й утвердженню в українському суспільстві ідеології
протидії насильству.
Насилля у сім’ї має не лише ганебний, а й протиправний характер.
Саме тому основний пріоритет в контексті налагодження співпраці
Свалявського районного центру соціальних служб для сім»ї дітей та молоді
із партнерами акції полягає у реалізації таких напрямків роботи: надання
допомоги жертвам насильства у сім’ї, проведення роботи із кривдниками та
організація потужної інформаційно-просвітницької кампанії. Батьки через
свої вчинки та ставлення до дітей проектують їхню поведінку в майбутньому,
а це значною мірою впливає на розуміння та формування системи сімейних
цінностей.

Міцна сім’я, в якій панує злагода та взаєморозуміння є основою
сучасного демократичного суспільства. Якщо в ній пропагується повага до
старших та відмова від шкідливих звичок, то вона є надійною опорою для
формування цілеспрямованої державної політики в контексті популяризації
здорового способу життя серед молоді, на чому постійно наголошує при
робочих зустрічах голова Свалявської РДА Іван Дробецький.
В нашій державі існує ряд ефективних механізмів нормативноправового регулювання ліквідації проявів та наслідків насильницької
поведінки у родині, доказом чого є Закон України «Про попередження
насильства у сім’ї».
Сподіваємось, що завдяки Всеукраїнській акції «16 днів проти
насильства», яка проходить в рамках Національної кампанії з подолання
насильства в сім’ї «Стоп насильству!» в українських сім’ях вдасться
подолати насильство з усіма його негативними наслідками.
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