Додаток 2
до наказу відділу освіти
від 14.01.2021 № 7

Алгоритм взаємодії
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії
домашньому насильству і насильству за ознакою статі
по Сєвєродонецькій міській територіальній громаді
на 2021 рік

Заклад освіти
Допомога постраждалим особам надається за місцем звернення
(ЗУ “Про запобігання та протидію домашньому насильству”)

У разі виникнення загрози для життя та здоров'я постраждалої
особи перш за все надається невідкладна медична допомога
Сєвєродонецький ВП ГУНП
в Луганській області

Служба у справах дітей
коли постраждалою від насильства
особою або кривдником є дитина
чи постраждала особа звернулась разом із дитиною

Надання невідкладної
медичної, психологічної допомоги

Реєстрація звернення у журналі
реєстрації фактів виявлення
вчинення домашнього насильства та насильства
за ознакою статі

Інформування постраждалої особи
або її законного представника (якщо такий
представник не є кривдником) про права, заходи
та соціальні послуги, якими вона може скористатися

Не пізніше однієї доби за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти з
подальшим письмовим підтвердженням
Сєвєродонецький
ВП ГУНП в
Луганській
області

Служба у
справах
дітей

Інформування
про всі факти
звернення та
доставлення до
закладів
охорони
здоров’я осіб із
тілесними
ушкодженнями
кримінального
характеру

Згода не
вимагається
у разі, якщо
постраждалою особою
або
кривдником
є дитина чи
постраждал
а особа
звернулась

Управлін- УправлінПрактичний
ня
ня праці психолог та/або
охорони
та
педагог
здоров’я соціальносоціальний
го захисту
ЗЗСО
населення

У разі
потреби

Координаці
Робота з
я діяльності постраждалими
суб’єктів та
дітьми.
їх взаємодії
Дії, згідно з
посадовою
інструкцією

Сєвєродонецька
міська
мобільна
бригада
соціальнопсихологічн
ої допомоги

Сєвєродонецький
міський
центр
соціальних
служб для
сім’ї, дітей
та молоді

Для невідкладного надання
психологічної допомоги

разом з
дитиною
У разі коли
постраждалою
особою та/або
кривдником є
дитина

У разі коли Забезпепостраждал
чення
ою особою надання
та/або
медичної
кривдником допомоги
є дитина

Проводиться оцінка потреб
особи щодо соціальних
послуг, притулку, медичної
або психологічної допомоги

Калюжна
Данько
Болібок
Попова
Згідно з базою
Наталія
Костянтин
Сергій
Світлана
даних
Валентинівна, Вікторович, Володими- Миколаївна, відповідальних
0959232308
0500273723
099 94 658 34
рович,
за організацію
r18@lg.npu.gov.ua ssd_sev@i.ua 066805 6211
vsgp@sedзаходів у сфері
r18sdp@lg.npu.gov
rada.gov.ua
uoz@sedзапобігання та
.ua
rada.gov.ua
протидії
домашньому
насильству та
насильству за
ознакою статі.

Виявлення факту домашнього насильства:
- візуально,
- під час опитування,
- отримання заяви чи повідомлення

Рягузова
Наталія
Володимирівна,

Мірошниченко Ганна
Миколаївна,

066 094 16 53
sgcsssdm@gmail
0997003250
.com
happiness2006n
@gmail.com

Член Координаційної ради
Білан Яна Вікторівна,
практичний психолог
гімназії «Гармонія», керівник
ММО практичних психологів,
м.т. 0956117333

Додаток 3
до наказу відділу освіти
від 14.01.2021 № 7
Алгоритм взаємодії
суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому
насильству і насильству за ознакою статі, в системі освіти
на 2021 рік
КЕРІВНИК ЗАКЛАДУ: забезпечує реалізацію у закладі освіти заходів у сфері запобігання та
протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі шляхом:
- проведення з учасниками освітнього процесу виховної роботи, із запобігання та
протидії насильству;
- здійснення інформаційно-просвітницьких заходів з питань запобігання та протидії
насильству, у тому числі стосовно дітей та за участю дітей;
- організації роботи практичного психолога та/або соціального педагога з постраждалими;
- визначення уповноваженої особи з-поміж працівників закладу для здійснення
невідкладних заходів реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання
заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб.
УПОВНОВАЖЕНА ОСОБА (у закладі освіти на інформаційному стенді та на офіційному вебсайті має бути розміщено контактну інформацію уповноваженої особи закладу, організацій та
установ, служб підтримки постраждалих осіб, до яких слід звернутися y випадку домашнього
насильства) у разі виявлення фактів насильства:
- забезпечує першочергове надання медичної, психологічної або іншої допомоги
допомоги (у разі потреби) відповідно до вимог законодавства;
- інформує керівництво закладу освіти;
- фіксує необхідну інформацію в журналі реєстрації фактів виявлення (звернення) про
вчинення домашнього насильства та насильства за ознакою статі;
- інформує постраждалу особу або її законного представника (якщо такий представник не є
кривдником) про права, заходи та соціальні послуги, якими вона може скористатися;
- повідомляє працівників психологічної служби закладу освіти;
- інформує не пізніше однієї доби про виявлення факту вчинення насильства або відповідне
звернення за допомогою телефонного зв’язку, електронної пошти (потім - письмово):
 Відділ освіти;
 Сєвєродонецький ВП ГУНП в Луганській області;
 Службу у справах дітей (у разі, коли постраждалою особою та/або кривдником є
дитина);
 Управління праці та соціального захисту;
 Управління охорони здоров’я;
 Сєвєродонецький міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
 Сєвєродонецьку міську мобільну бригаду соціально-психологічної допомоги.
У разі виникнення підозри щодо домашнього насильства, жорстокого поводження з дитиною або
якщо є реальна загроза його вчинення (удома, з боку однолітків, з боку інших) зустрічається із
дитиною, стосовно якої є інформація про жорстоке поводження щодо неї. Дотримуючись принципу
конфіденційності щодо постраждалої особи, намагається розговорити, встановити контакт,
довірливі стосунки та надає емоційну підтримку; проявляє інтерес, дружелюбність, щирість,
теплоту і симпатію. Дитина має відчути, що її дійсно чують і розуміють. У процесі розмови, якщо
дитина підтверджує факт жорстокого поводження чи насильства щодо неї, з'ясовує терміни подій,
які відбулися з дитиною, та за можливості отримує їх опис; інформує керівництво закладу освіти,
працівників психологічної служби закладу освіти,відповідні структури.
ПРАЦІВНИК ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ:
- за потреби складає план корекційної роботи та здійснює соціально-педагогічний супровід з
жертвою та ії кривдником, особливо, якщо останнім є інший учень (учні) закладу;
- у разі необхідності перенаправляє до інших спеціалістів (психотерапевта, невролога тощо).
ПЕДАГОГІЧНІ ПРАЦІВНИКИ, МЕДИЧНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКО-ОБСЛУГОВУЮЧИЙ
ПЕРСОНАЛ: у разі виявлення ознак чи факторів, що можуть вказувати на домашнє насильство,
складні життєві обставини, жорстоке поводження з дитиною або ризики щодо їх виникнення
стосовно дитини, передають уповноваженій особі закладу освіти, а у разі її відсутності безпосередньо керівникові закладу освіти (директорові) чи заступнику директора інформацію про
дитину з метою планування подальших дій щодо заходів для надання медичної, психологічної або іншої
допомоги постраждалому.

Структури,
які інформує уповноважена особа закладу освіти,
у разі фактів домашнього насильства та насильства за ознакою статі
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