ПРОТОКОЛ № З
засідання координаційної ради з питань сім’ї, тендерної рівності,
демографічного розвитку, протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії
домашньому насильству та насильству за ознакою статі
Покровськ

08.12.2021

ПРИСУТНІ:
Ідрісова
Маргарита Олександрівна

- заступник міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради, голова комісії

Жук
Алевтина В’ячеславівна

керуючий справами виконкому ради, заступник голови
ради

Штурхецька
Яна Вікторівна

завідувач сектору у справах сім'ї та молоді Управління
сім’ї молоді та спорту міської ради,
заступник голови ради

Лежньова
Вікторія Володимирівна

- головний спеціаліст сектору у справах сім’ї та молоді
Управління сім’ї молоді та спорту міської ради,
секретар

Члени:
Данилів
Софія Вікторівна

суддя Красноармійського міськрайонного суду
Донецької області (за згодою)

Доренська
Ірина Іванівна

старший інспектор Покровського МРВ філії
ДУ «Центр пробації» в Донецькій області (за згодою)

Лисенко
Тетяна Миколаївна

директор Покровського міського центру соціальних
служб Донецької області;

Садикова
Ольга Олександрівна

- заступник начальника відділу освіти міської ради

Овчаренко
Олександр Олександрович

- начальник відділу охорони здоров’я міської ради

Тимошенко
Дмитро Юрійович

- начальник сектору ювенальної превенції відділу
превенції Покровського районного управління поліції
ГУНП в Донецькій області, майор поліції (за згодою)

ЗАПРОШЕНІ:
Іваньо Н.В. - секретар міської ради;
Тарасенко О.Г. - керівник служби «Денний центр соціально-психологічної допомоги
особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з
кризовою кімнатою).

ПОРЯДОК ДЕННИМ
1. Про перегляд відео роликів наданих навчальними закладами нашої громади на конкурс
форум-театру «Проти насильства» в рамках проведення Міжнародної кампанії «16 днів
проти насильства» (Ідрісова М.О.).
2. Підведення підсумків та визначення переможців форум-театру «Проти насильства»
(Ідрісова М.О.).
3. Різне.
1. Про перегляд відео роликів наданих навчальними закладами нашої громади на конкурс
форум-театру «Проти насильства» в рамках проведення Міжнародної кампанії «16 днів
проти насильства»
СЛУХАЛИ: Ідрісова М.О. про перегляд відео роликів наданих навчальними закладами
нашої громади на конкурс форум-театру «Праги насильства» в рамках проведення
Міжнародної

кампанії

«16

днів

проти

Координаційної ради запропоновані

насильства».

На

розгляд

представникам

19 відео робіт серед, яких потрібно обрати

З найкращих.
Критерії відбору:
максимально можлива тривалість виступу — до 10-и хвилин;
у відео повинно бути не лише усвідомлення проблеми, а й шляхи для її вирішення.
Оцінювання буде проходити за п’ятибальною шкалою.
Кожному був наданий бланк оцінювання.
ВИСТУПИЛИ: Жук А.В., ШтурхецькаЯ.В.
(Перейшли до перегляду 19-ти відео роликів форум-театру «Проти насильства»),

2. Підведення підсумків та визначення переможців форум-театру «Проти насильства».
ВИСТУПИЛИ: Іваньо Н.В., Жук А.В., Штурхецька Я.В., Лисенко Т.М.
СЛУХАЛИ: Ідрісова М.О. оголосила переможців (30Ш№3, Ліцей «Надія», ЗОШ№12) та
подякувала усіх учасників за надані ролики та участь у форум-театрі «Проти насильства».
УХВАЛИЛИ: Нагородити всіх учасників форум-театру «Проти насильства» подарунками,
переможців призами.

3. Різне.
СЛУХАЛИ: Лисенко Т.М. озвучила проблемні питання, щодо двох осіб, які звернулися за
допомогою до Денного центру соціально-психологічної допомоги особам, які постраждали
від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі (з кризовою кімнатою).

УХВАЛИЛИ: найближчим часом зібратися робочою групою з метою вирішення питань
для подальшої роботи з даними особами.

Голова комісії

М. Ідрісова

Секретар

В. Лежньова

