
Назва програми
Термін дії 

програми

Сума 

фінансування, 

передбачена у 2018 

році

(тис. грн.)

Регіональна програма сімейної, 

демографічної, ґендерної

політики, попередження

насильства в сім'ї та

протидії торгівлі людьми на 

2016-2020 роки та її реалізацію

2016-2020

роки
5698,0



Мета Програми

Метою Програми є реалізація державної сімейної, демографічної, ґендерної

політики, спрямованої на утвердження в суспільстві соціальної справедливості

та ґендерної рівності; підтримку сімей, забезпечення рівних прав та

можливостей жінок і чоловіків, їх повновартісної участі у розбудові

громадянського суспільства, подолання такого негативного явища у суспільстві

як насильство в сім’ї , запобігання торгівлі людьми і захисті прав осіб, які

постраждали від торгівлі людьми, та надання їм допомоги.

Основні завдання програми

1. поліпшення становища багатодітних і малозабезпечених сімей;

2. усунення негативних явищ у сім’ях, які опинилися у складних життєвих

обставинах;

3. зменшення кількості злочинів, пов’язаних з насильством в сім’ї;

4. повновартісну участь жінок і чоловіків у всіх сферах життєдіяльності

суспільства;

5. попередження та протидію дискримінації за ознакою статі у всіх сферах

суспільного життя;

6. поліпшення взаємодії з неурядовими організаціями, результативності їх

роботи;

7. запобігання торгівлі людьми.



Основні заходи програми

Проведення свят та урочистих заходів для різних категорій сімей, а

також регіональних конкурсів для багатодітних родин “Таланти багатодітної

родини”, “Родинні скарби Срібної Землі”, виставка робіт “Миттєвості

сімейного щастя”.

Організація підготовки спеціалістів для подальшого впровадження в

області корекційних програм з особами, які вчинили насильство в сім’ї.

Проведення акції «Бузкова стрічка» у межах Міжнародної акції «16

днів протидії насильству в сім’ї» (25 листопада - 10 грудня), інших

інформаційно-просвітницьких кампаній з питань запобігання насильству в

сім’ї.

Підтримувати науково-дослідну роботу, спрямовану на утвердження

ґендерної рівності, у т.ч. проводити міжвузівські, всеукраїнські, міжнародні

наукові конференції з ґендерних питань та конкурси наукових робіт серед

учнівської і студентської молоді.

Проведення інформаційних кампаній (під гаслом „Кожен

постраждалий має право на допомогу!”) серед населення області щодо

роз’яснення можливих ризиків потрапляння в ситуацію торгівлі людьми та

можливості отримання комплексної допомоги постраждалими особами у

державних установах.

Соціальна робота з сім’ями, дітьми та молоддю


