
Комплексний план заходів Вараської гімназії на 2020-2021 н.р.щодо 

запобігання протидії людьми. 

№ 

п/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 

Налагодження співпраці між 

відповідальними особами: відділом 

у справі сім’ї, дітей та молоді, 

дільничим інспектором, 

управлінням соціального захисту 

населення. 

  

вересень 

- 

жовтень 

2020 р. 

І.ПАВЛІК 

2. 

Нарада при директору з питань 

сім’ї, гендерної рівності, 

демографічного розвитку, 

попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми. 

Планування роботи 

Вересень 

2020р. 

Адміністрація 

гімназії,  

Л.ЖУК, 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА 

3. 

Залучення органів учнівського 

самоврядування до проведення 

інформаційних і культурно-

просвітницьких заходів з питань 

попередження насильства в сім’ї та 

протидії торгівлі людьми. 

Жовтень-

травень 

Л.ЖУК 

4. 

Індивідуальні бесіди з дітьми та 

робота з батьками онлайн. 

Впродовж 

2020-

2021н.р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний педагог. 

психолог 

5. 

Залучення спеціалістів до роботи з 

дітьми та батьками з питань 

протидії торгівлі людьми та 

попередження насильства в сім’ї 

Впродовж 

2020-

2021н.р.. 

І.ПАВЛІК, заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний педагог, 

Л.ЖУК 

педагог-організатор 

6. 

Виготовлення та розробка 

тематичних, інформаційних 

банерів «Не зіпсуй майбутнє! Стоп 

насильство!», «Будь обережний! 

Жертвою торгівлі людьми може 

стати кожен!», «Твій безпечний 

шлях до мети» 

Впродовж 

2020-

2021 н.р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
психолог, 

соціальний педагог 

7. 

Оформити виставки літератури 

щодо попередження насильства в 

сім’ї та протидії торгівлі людьми. 

постійно О.ДАНИЛЕНКО, 

бібліотекар 

8. 

Акція «16 днів проти насильства» 

(2 грудня – Міжнародний день 

скасування рабства) 

02.12.20 І.ПАВЛІК, заступник 

директора з ВР, 
Л.МАСЛЮКОВСЬКА 



психолог, 

соціальний педагог, 

класні керівники 5-11 

класів 

9. 

Проведення Тижня протидії 

торгівлі людьми. 

- Виховні годиги «Незнайомі 

люди. Правила поведінки». 

«Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська 

позиція»; 

- Години спілкування 

морально-етичного 

спрямування: «Як подолати 

конфлікт?», «Твоя 

інформаційна безпека»; 

- Перегляд фільмів на тему: 

«Запобігання торгівлі 

людьми та експлуатація 

дітей», «Скажи «Стоп» 

торгівцям льдьми»; 

- Виставка плакатів «Торгівля 

людьми – як цьому 

запаобігти»; 

- Робота з батьками на тему 

«Життя – найцінніший 

скарб»; 

- Оформлення в бібліотеці 

тематичної виставки 

літератури з даної тематики. 

грудень 

2020 р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний 

педагог,психолог, 

Класні керівники 5-11 

класів, вчителі історії 

та права, бібліотекар 

О.ДАНИЛЕНКО 

 

10. 
Лекція на тему «Як запобігти 

торгівлі людьми» 

Жовтень 

2020р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог, 

соціальний педагог 

11. 

Тренінги з учнями: 

«Торгівля людьми – сучасний 

прояв рабства», «Протидія торгівлі 

людьми», «Як протидіяти тиску 

однолітків», «Ви не для продажу»,  

«Торгівля людьми – сучасний 

прояв рабства»; 

Семінар-практикум: «На крилах 

добра» 

вересень, 

травень 

2020-2021 

н.р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА   
соціальний педагог. 

психолог 

12. 

Години спілкування морально-

етичного спрямування: «Як 

подолати конфлікт?», «Твоя 

інформаційна безпека» 

Листопад 

2020р. 

Лютий 

2021р. 

Класні керівники 5-11 

класів 



13. 

Брейн-ринги «Я і мої права», усний 

журнал «Захист прав дітей у нашій 

державі». 

Впродовж 

2020-

2021 н.р. 

Вчителі історії та 

права 

   

14. 

Засідання кінолекторію з 

переглядом художніх та 

документальних фільмів 

«Опудало», «Ген жорстокості», 

«Позбавлені дитинства», «Точка 

кипіння», «Адажіо», «Жертва», 

«Якщо я не повернуся», «Домашнє 

насильство» 

Впродовж 

2020-

2021 н.р. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

психолог- 

соціальний педагог, 

Л.ЖУК, класні 

керівники 5-11 класів 

15. 

Акція «Долоньки дружньої 

підтримки», присвячена боротьбі з 

торгівлею людьми, рабством 

Квітень 

2021р.  

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

соціальний педагог, 

класні керівники 5-11 

класів, Л.ЖУК 

16. 

Проведення виховних годин, 

диспутів, бесід, лекцій, годин 

спілкування, круглих столів. 

Впродовж 

2020-2021 

н.р. 

  

Класні керівники 5-11 

класів 

17. 

Забезпечення доступу дітей до 

інформаційно-консультативної 

підтримки шляхом поширення 

інформації про роботу 

Національної гарячої лінії з питань 

запобігання насильству та захисту 

прав дитини. 

Впродовж 

2020-

2021н.р.. 

Л.МАСЛЮКОВСЬКА  

соціальний педагог, 

психолог 

І.ПАВЛІК 

 

Заступник директора з виховної роботи     І.ПАВЛІК 

 
 


