Акція "16 Днів проти насильства"

« Все починається з сім’ї ».
Усе починається з дитинства.
Як правило жорстокими і злими є люди,
яким у дитинстві бракувало любові і турботи в сім’ї.
Зменшення зла і жорстокості в майбутньому суспільстві
залежить від тих, хто сьогодні виховує дітей.
25 листопада 2013 року стартувала акція "16 Днів проти насильства", в рамках якої
фахівцями із соціальної роботи разом з дільничими інспекторами та психологами освітніх
закладів району проводитимуться заходи з попередження і подолання насильства в сім'ї.
Міжнародна акція "16 Днів проти насильства" була ініційована Центром Жіночого
Глобального лідерства у 1991 році з метою привернення уваги громадськості до проблем
насильства в сім'ї, а також активізації діяльності державних структур і громадських
організацій з метою захисту прав жінок та формування ненасильницької ідеології в
суспільстві.
26 листопада 2013 року в ДНЗ «Теремок» с. Керецьки фахівцем із соціальної роботи
Вікторією Маровді разом з дільничим інспектором міліції Василем Фізером, психологом
Керецьківського ДНЗ Мариною Маровді було проведено груповий захід на тему «Все
починається з сім»ї» у батьківському колективі дитячого садочка.

Автор цих рядків, під час групового заходу відзначила, що насильство визнано
одним із ключових моментів, які ставлять людину в залежне становище, наносять
величезну моральну шкоду суспільству і є перепоною на шляху подолання нерівності і
дотримання людських прав. Безумовно, проблема насильства в родині є досить гострою. Її
небезпечність полягає в тому, що прояви насильства і жорстокості в сім'ї не лише
руйнують гармонію і злагоду в родині, а й виступають однією з передумов злочинності в
суспільстві загалом. Ця проблема небезпечна ще й тим, що від неї страждають діти. У
селах потреба у допомозі постраждалим від насильства стоїть особливо гостро. «Сьогодні
врятуватися від хатньої тиранії у селі, на жаль, практично неможливо».
Дільничий інспектор міліції Василь Фізер під час зустрічі з батьками наголосив, що
відповідно до Закону України «Про попередження насильства в сім’ї», на міліцію
покладено виняткову роль щодо протидії всім його формам і забезпечення прав людини.
Законом визначено такі види насильства, як фізичне, сексуальне, психологічне і навіть
економічне. Законодавством передбачається захисний припис, який застосовується до
людини, якщо не подіяло офіційне попередження про недопустимість вчинення
насильства. І головне – якщо людина зазнає жорстокості в сім’ї вона має звернутися до
міліції.
Психолог Марина Маровді під час лекції зауважила, що загрозою гармонійного психічного
розвитку малюка можуть стати випадки, коли батьки висувають завищені вимоги, що не
відповідають розвитку; використовують малюка як «заручника» при вирішенні сімейних
конфліктів, для задоволення власних егоїстичних потреб. Такі моделі поведінки дорослих
не сприятимуть формуванню в дитини позитивної самоконцепції, почуття безпеки, вона
не відчуватиме, що її люблять.

Завідуюча ДНЗ Тетяна Титинець у своїй промові до батьків сказала золоті слова
«Любов найкращий засіб виховання». Кожен з нас, безперечно, любить свою дитину.
Тільки кожен із нас найчастіше вкладає в це поняття свій зміст і своє розуміння. Одні
розуміють любов до дитини як суворе ставлення, інші - як слухняність, треті - як
вседозволеність і потурання. Але всі ми схожі в одному - ми любимо своїх дітей. Не
секрет, що батьки мають забезпечити дітей одягом, їжею, гідними умовами для життя.
Але, крім цього, батьки відповідають за їхній розумовий, а також емоційний розвиток і
здоров'я. Для того, щоб забезпечити повноцінний розвиток особистості, необхідно
задовольнити низку її потреб. Нам усім треба пам’ятати що найголовніше висловлення
любові до дитини є час. Час - це ваш дарунок дитині. Ви ніби говорите їй: "Ти потрібна
мені. Мені подобається бути з тобою". Іноді діти роблять погані вчинки саме щоб
отримати увагу до себе сповна. Форми спільного проведення часу в кожній сім'ї
різноманітні. І коли ви не зайняті, хоча б кілька годинок на тиждень чи хвилинок на день
подаруйте в першу чергу своїй дитині .

Методист Керецьківського ДНЗ Ганна Пецко нагадала батькам, що дитина - це
квітка, і ваша батьківська любов живить її. Завдяки їй дитина розквітає і дарує світові
красу. Чим більше способів виявляти свою любов вона від нас навчиться, тим легше їй
буде знайти спільну мову з друзями, однолітками, педагогами, а в майбутньому і з
дружинами й чоловіками. Одна із якостей зрілої людини - здатність віддавати і приймати
любов будь-якою мовою.

Вразі, якщо особа стала жертвою насилля в сім»ї вона може звернутись за
консультацією зателефонувавши на «Національна «гарячу лінію» з протидії
домашньому насильству
0 800 500 335 або 386 – це безкоштовний
загальнонаціональний ресурс.
Наступний крок після консультування - організація надання допомоги, а саме
притулку і безпосереднього соціального супроводу. Мешканці с. Керецьки допомогу
можуть отримати у фахівця із соціальної роботи с. Керецьки, вул.. Головна, 52
(адміністративна будівля Керецьківської сільської ради), в Свалявському РЦСССДМ м.
Свалява вул.. Головна,1, каб 112, та Закарпатському обласному центрі соціальнопсихологічної допомоги Адреса: вул. Благоєва, 10 б м. Ужгород, Закарпатська обл. 88000
Телефон: 63-80-97

Фахівець із соціальної роботи

Вікторія Маровді.

