Насильство над дітьми і підлітками включає будь-яку
форму поганого ставлення до них, яке допускають батьки,
опікуни або вихователі
22 жовтня в приміщенні Керецьківської сільської ради відбулась робоча
зустріч голови Керецьківської сільської ради М.М. Маровді з фахівцями з
соціальної роботи Свалявського районного центру соціальних служб для сімї
дітей та молоді тапредставниками шкільких та дошкільних навчальних
закладів, які функціонують на території села, дільничним інспектором,
депутатами сільської ради. В нараді взяли участь заступник директора
Керецьківської ЗОШ з виховної роботи Дочинець М.І., вчитель позакласної
роботи Слепко Я.І., в.о. завідуючої Керецьківського ДНЗ Шовшка М.В.,
дільничий інспектор міліції Фізер В.І., фахівці з соціальної роботи Маровді
В.В., Грига В.В., секретар сільської ради Грига Г.М. , депутат сільської ради
Мигович Г.М.

Ключовим питанням зустрічі стало питання вдосконалення роботи
соціальних служб шляхом повного охоплення соціальними послугами
найуразливіших категорій населення, раннього виявлення проблемних сімей
та вчасного надання їм підтримки.
Під час наради Михайло Маровді наголосив на основних положеннях
соціальних ініціатив Президента України, метою яких є підвищення якості
життя для сімей з дітьми, створення сприятливих умов для повноцінного
розвитку кожної дитини, гарантований захист прав, інтересів та свобод
дітей.

Фахівцями з соціальної роботи Маровді В.В. та Грига В.В. у рамках
програми, передбаченої новими соціальними ініціативами Президента
України "Діти-майбутнє України" було порушено питання домашнього
насильства в сім»ї. Вікторія Маровді констатувала факт, що нажаль воно
буває часто прихованим. Не лише кривдник, але й жертва нерідко
докладають усіх зусиль, щоб не «виносити сміття з хати», або через сором, або
через страх, або й через безпорадність, відчуття неможливості змінити будьщо на краще, а інколи – просто через незнання. А головне – діти, які
спостерігають насильство у власному домі, переносять цей негативний досвід
у власне життя, відтворюючи саме насильницьку модель поведінки у своїх
сім’ях і суспільстві загалом.
Заступник директора з виховної роботи Керецьківської ЗОШ Дочинець
М.І. зауважила, що за останні роки насильство в родинах це проблема не
тільки неблагополучних родин і не завжди сімейне насильство пов’язане з
пияцтвом і бідністю. За деякими дослідженнями це зовсім не так.
Насильство властиве для всіх соціальних груп і не залежить від економічного
становища родини в цілому.
Дільничним інспектором міліції було зазначено, що насильство в родині
також є одним із чинників, що підштовхують до скоєння правопорушень.
На останок голова териториторіальної громади Михайло Маровді
зазначив, що сьогодні однією з актуальних соціальних проблем, яка потребує
подальшого вивчення та усвідомлення як проблеми гендерної рівності,
залишається проблема попередження насильства в сім’ї. Тому в теперішній
час потрібна консолідація зусиль всіх причетних структур по виконанню
Закону України „Про попередження насильства в сім’ї”, прийнятого
Верховною Радою в 2001 році.
На нараді прийнято рішення доручити фахівцям з соціальної роботи із
залученням психологів та дільничого інспектора протягом листопада 2013
року провести профілактичну роботу з попередження насильства в сім»ї в с.
Керецьки.
та прозвітуватись про виконану роботу на виконкомі
Керецьківської сільської ради.
Питання попередження насилля в сім»ї перебуває на особистому
контролі
голови Свалявської райдержадміністрації Івана Дрогобецького,
Свалявського районного центру соціальних служб, сільського голови Михайла
Маровді, інших субєктів соціальної роботи та держави загалом. Саме для
цього районна державна адміністрація та фахівці із соціальної роботи
реалізують соціальні ініціативи Президента України, метою яких є створення
добробуту та стабільності для кожної української сім»ї.
Фахівець з соціальної роботи
Свалявського РЦСССДМ
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