
Всеукраїнська акція “16 днів проти насильства” 

Цивілізований світ тим і відрізняється від дикого: там визнають 

індивідуальність кожної людини. 
 

Щороку в Павлоградському медичному коледжі проходить «Всеукраїнська 

акція 16 днів проти насильства» 

Мета акції – привернути увагу громадськості до проблеми насильства в 

сім’ї щодо жінок, жорстокого поводження з дітьми, рівних прав чоловіків та 

жінок, а також збільшити розуміння та обізнаність про проблему насильства та 

шляхи її вирішення, сприяти утвердженню ненасильницької ідеології в 

українському суспільстві. 

Упродовж 16 днів, з 25 листопада до 10 грудня, акцентується увага на 

важливість подолання будь-яких форм насильства у громадській чи приватній 

сферах, що є порушенням прав людини.  

Дати початку та завершення акції вибрані не випадково, вони створюють 

символічний ланцюжок:  

25 листопада – Міжнародний день боротьби з насильством щодо жінок,  

29 листопада – Міжнародний день захисників прав жінок,  

1 грудня – Міжнародний день боротьби зі СНІДом, 

 2 грудня – Міжнародний день за відміну рабства,  

3 грудня – Міжнародний день людей з обмеженими фізичними 

можливостями, 

 5 грудня – Міжнародний день волонтера,  

9 грудня – Міжнародний день боротьби з корупцією,  

10 грудня – Міжнародний день прав людини 

 

В разі необхідності можна звернутись до фахівців:  

 

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ЗВЕРНЕНЬ, СКАРГ ТА ЗАЯВ 
  

Телефон довіри Національної  гвардії України 
(044) 226-22-52 

  

Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, 

торгівлі людьми та ґендерної дискримінації 

Громадська організація «Ла Страда» 
  

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) або 116 123 (з мобільного) 

  

Національна дитяча «гаряча» лінія 
Наразі лінія працює у будні з 12:00 до 16:00 

0 800 500 225 (з мобільного або стаціонарного) або 116 111 (з мобільного). 

  

  



Національна безкоштовна гаряча лінія з питань протидії торгівлі людьми 

та консультування мігрантів 

Номери телефону – 527 (з мобільного) та 0 800 505 501 (з мобільного або 

стаціонарного). 

  

Урядова «гаряча лінія» 
1545, Для громадян України, які перебувають за кордоном: +38 (044) 284-19-15 

  

Загальнонаціональна «гаряча лінія» з питань ВІЛ/СНІД 
Номер телефону 0-800-500-451 (працює цілодобово) 

 

 

 
 

Насилля – неприпустима річ у стосунках людей!!! 

 


