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«Наш соціальний календар» як збірка навчально-методичних матеріалів 

і наукових статей є підсумком науково-пошукової взаємодії викладача, практиків медіа, 
соціальних інституцій та студентів інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка (в межах виконання завдань навчальної дисципліни 
«Освітня проблематика: соціальна освіта та соціальні комунікації»). Проведені 
дослідження та навчальні дії стосувалися сфери соціальної роботи, громадянського життя 
та засобів комунікацій. Формування соціального календаря відбувалося в умовах 
прийняття відповідного інструментарію інституалізації соціальних комунікацій. Значення 
соціального календаря є особливим не тільки в порівнянні з поширеними календарями 
«знаменних та пам’ятних подій», «церковним календарем» чи «календарем городника», а 
як комплексу різнопланової структурованої соціальної інформації, зорієнтованої для 
побудови постійного діалогу більшості різних людей у соціумі.  

Соціальний календар не виконує роль титульної соціальної інформації. Кожна дата  
(у сукупності ідей, принципів, традицій практики) через соціально уповноважені знання 
пов’язана з іншими датами. Важливо акцентувати увагу на те, що «уповноваження» – це 
наслідок «вільного навчання» та забезпечення «вкрай необхідним або важливим». 
«Влада» або «сила» уповноваження не надається, але створюється в середині практики. 
Уповноваження як підсилення індивідуальної та колективної спроможності 
запроваджується  шляхом збільшення інформованості, обізнаності, а також через 
створення нових можливостей для дій, при яких можна отримати навики самоорганізації. 
У такому процесі формується не тільки рівень прийняття, практичного використання, але 
й ступінь уповноваження як головна інституційна сила. Ось чому збірка має назву «Наш 
соціальний календар» – це підтвердження підсумку вибору, усвідомлення та застосування 
соціальних знань.    
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Шендеровський  К.С. 
 

Соціальний календар як інструмент  
інституалізації соціальних комунікацій 

 
Стаття присвячується питанням розвитку соціальної компетенції медіапрацівників 

у сфері вирішення соціальних проблем, соціальному календарю медіапрацівника як 
інструменту інституалізації соціальних комунікацій. 

Ключові слова: соціальні комунікації, соціальна компетентність медіапрацівника, 
соціальні дати, соціальний календар.   

 
Сучасна людина як суб’єкт соціального надзвичайно цікава і для 

дослідження, і для взаємодії, і для прийняття нових рішень. Важливо 
врахувати, що універсальних рецептів людського «щастя», «добробуту», 
«розвитку» не існує, навіть у економічно розвинутих країнах: згідно з 
останніми британськими дослідженнями1, матеріальне забезпечення людини 
не лише не приносить щастя британцям, а дедалі більше заганяє у депресію. 
Поширена фетишизація матеріальних благ стимулює людське усамітнення, 
віртуальну «активність», стан розпачу; люди говорять одне і те ж: немає 
грошей, от були б гроші… Люди ніби не цінують того, що в них є, вони 
порівнюють себе з «мільярдерами», «політиками», тоді як нормально було б 
зіставляти себе із своїми приятелями, сусідами, родичами, спільнотами. 
Пошук нових інструментів, механізмів та процесів оздоровлення 
«соціального» актуалізується надзвичайно.    

«Соціальне» як багаторівнева сумарна система складається з кількох 
підсистем, у тому числі з підсистеми просвітницько-виховного напрямку, 
підсистеми соціальних відносин та соціального скерування. В сукупності 
соціальне ми розуміємо як різноманітний, різнорівневий, багатоаспектний, 
багатовекторний взаємозв’язок «людини» + «сім’ї або великої родини + 
групи людей або членів різних організацій» + «територіальних громад або 
спільнот» + «суспільства». Взаємозв’язок, з одного боку, є головною умовою 
соціального здоров’я, стабільності, прогресу, гармонії на різних рівнях 
соціальної життєдіяльності, з іншого, об’єктом скерування, предметом 
вивчення, вирішення, захисту та розвитку в контексті глобальних, 
національних, регіональних, територіальних, внутрішньо людських  змін. В 
цьому дискурсі і формується жива структура соціальних знань як 
різновидність соціальної інформації, як знань, що слугують кожному з нас 
зокрема і всім нам в цілому; знань багатоголосого світу: хочемо жити; знань 
багатоаспектного навчання: вчимось жити сьогодні і завтра!  

Зазначене зумовлює особливу місію соціальних комунікацій як 
сучасного комплексного засобу розуміння, коригування, вдосконалення, 
розвитку соціальних взаємозв’язків. Потреба і в соціальних комунікаціях, і в 
                                                           
1 Не рівняйтесь на Ахметова: будьте щасливі / Новини // BBC Ukrainian [сайт] / Режим доступу: 
http://www.bbc.co.uk/ukrainian/ (14 квітня 2011). – Назва з екрана.  

http://www.bbc.co.uk/ukrainian/
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соціальних знаннях, навиках визначається соціальними ролями людини, її 
обов’язками, способами життя. Іншими словами: соціальні знання та 
соціальні комунікації потрібні для того, щоб соціальні взаємозв’язки були 
соціальними, а не соціально-проблемними, залежними, несамостійними, 
заблокованими, не провокували хаос та невизначеність тощо. Дати 
соціального життя, як дні уповноважених соціальних знань, ідей, принципів, 
прикладів діяльності формують загальну основу для особливого, а саме: 
«соціального календаря для більшості», який може виступати і мотиватором, 
і імунітетом соціального.     

В межах дисертаційного дослідження щодо інституалізації соціальних 
комунікацій в діяльності організацій вирішення соціальних проблем, постає 
питання для визначення: наскільки соціальний календар може бути 
інструментом інституалізації соціальних комунікацій? 

Зазначена у вступі до статті проста формула «соціального» дозволяє 
визначити конструкт основних учасників соціально-пізнавальних та 
комунікаційних процесів, акцентує увагу на імовірних групах автономних, 
прямих та непрямих зв’язків, підтверджує характер нормативності, 
функціональності, відкритості, динамічності та багатофакторності 
«соціального» в порівнянні з іншими сферами, як-то «економічне», 
«екологічне» тощо. «Соціальне» як складова нашого буття, як базове  при 
аналізі якості життя, становлення та розвитку  соціальної політики, 
соціальної сфери, її підсистем або її інфраструктури, усвідомлення соціальної 
проблематики тощо, дозволяє  проаналізувати феномен і соціальної 
інформації, і соціальних комунікацій в цілому та інституалізаційні процеси 
зокрема.  

Поряд  із  віковою  філософською  традицією  осягнення  дійсності  
через  формування її узагальнених  форм  існує  глибинне  прагнення  
людини  краще  усвідомити  свої  можливості, зрозуміти як власний 
потенціал творення нових форм, і таких, як соціальний календар. Соціальні 
знання в соціальних комунікаціях покликані допомогти людям орієнтуватися 
в суспільстві, що постійно змінюється, в якому абсолютна більшість 
складових життя визначається соціальною гетерогенністю (або принципом 
розмаїття). Соціальні знання повинні навчити людей поводитись з цим 
розмаїттям і знайти в ньому своє місце.  

Соціальний календар як структурована сукупність соціальних знань 
може сформувати будь-яка людина, родина, спільнота чи громада. 
Принципову можливість таких дій засвідчують приклади численних видів 
календарної інформації, а саме: церковний календар, календар розвитку 
дитини, календар спортивних змагань, християнський чи мусульманський 
календарі, календар державних свят, календар знаменних та пам’ятних подій, 
слов’янський чи єврейський календарі, місячний чи китайський календарі 
тощо. Крім того, починаючи з 1959 року Організація Об’єднаних Націй 
проголошує міжнародні роки задля того, щоб привернути увагу до основних 
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проблем та заохотити міжнародну спільноту вирішувати питання, що є 
глобально важливими для людства. Таким чином, будь-яка людина чи 
спільнота може сформувати соціальний календар в межах їй властивій 
соціальній культурі або соціальній потребі, в просторі розуміння важливих 
соціальних питань (в тому числі і глобальних) та за аналогією поширених 
календарних видів. У цьому контексті варто звернути увагу на дві обставини. 
По-перше, календар існує для того, щоб підсилити здатність до планування 
та організації людської діяльності (за типом «для близького майбутнього). 
По-друге, дати календаря як основний складник соціальних знань самі пособі 
не стимулюють людську активність, вони не уповноважують людину думати, 
діяти, творити, ставати іншою або публічною тощо. 

Відповідно формуємо три непростих передумови щодо створення 
соціального календаря будь-ким: 

1) соціальний календар може сформувати будь-хто в сучасному 
вимірі соціальних знань та потреб; 

2) соціальний календар формується як засіб для актуалізації 
людської активності; 

3) соціальний календар є процесом впливу на соціальні проблеми 
(питання).  

Безумовно, мета (головний результат) формування соціального 
календаря в межах зазначених передумов буде динамізуючим стрижнем 
соціального руху. Якщо соціальний календар формують медіапрацівники, як 
будуть змінюватись зазначені передумови та якого значення набуватиме сам 
«продукт»? Розглянемо відповідь на питання відповідно до кожної із 
зазначених передумов. 

Перша передумова: соціальний календар може сформувати будь-хто із 
медіапрацівників в сучасному вимірі соціальних знань та потреб соціуму. 
Тоді соціальний календар як продукт соціальних комунікації має виконувати 
місію елементу всеохоплюючої комунікаційної мережі, яка пронизує наше 
сучасне життя. «Вчення про соціальні (суспільні) комунікації, – як 
підкреслює В.Різун, – є видом практичної справи й належить до сфери 
соціальної інженерії (соціального інжинірингу)» [5]. За таких умов, 
соціальний календар як знання, його формування як вміння, використання 
його як навички, тобто він є відображенням складових компетентності 
медіапрацівників, його потрібно розглядати як шлях модернізації та 
оптимізації інституту соціальних комунікацій.  

Розгляд питань професійної компетенції є сучасною ознакою 
медіарефлексії та предметом наукових, внутрішньогрупових медіадискусій 
сьогодення. І це закономірно, бо компетентність як поняття сфери людини 
визначає аспекти її поведінки, що пов’язано з компетентним виконанням 
роботи. Термін «компетентність» або «компетенція» часто заміняють 
терміном «здібності», який і описує те, що працівники мають знати, мають 
вміти, як вони мають себе вести, щоб успішно виконувати свою роботу.   
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У сфері ж соціальних комунікацій, «судинній системі» забезпечення 
соціального зв’язку та впливу на суспільство,  ситуація набагато складніша.  
З одного боку, створюється ціла комунікаційна індустрія, що веде до 
розвитку комунікаційної діяльності, а також розвитку системи професійних 
знань про цю справу [5].  З іншого боку, соціальні комунікації вже набрали 
такої ваги та вартості балансу, як зазначав Папа Іван Павло ІІ, що стали для 
багатьох помічником і постачальником інформації, головним наставником і 
натхненником в особистих, родинних та суспільних діях [6, 9]. Іншими 
словами:  засобами соціальних комунікацій можна допомогти сучасному 
суспільству. За таких вимог і формується потреба в соціальній 
компетентності медіапрацівників. Тим більше, в сучасних умовах, предмет 
соціального та його суб’єкти зазнають небачених раніше випробувань, змін, 
тисків тощо.  

У «соціального» чимало ворогів і в сфері медіа. У першу чергу це 
байдужість та замовчування, викривлення фактів. По-друге, це ігнорування 
сучасних різнопланових сил утвердження соціального порядку, здоров’я, 
розвитку. По-третє, медіа переповнені трансляцією меседжів, коментарями 
тих, хто зацікавлений у існуванні соціальних проблем (виробників тютюну та 
алкоголю, наркодилерів тощо).       

Професійна компетентність у цілому та соціальна компетентність 
зокрема потребують не епізодичного, а системного розгляду: окрім процедур 
самооцінки та самоменеджменту медіапрацівника, функцій скерування 
персоналом в менеджменті медіаорганізації, співучасником постійної 
модернізації соціальної компетентності медіапрацівника виступають 
споживачі комунікаційних продуктів (люди, родини, спільноти, громади). На 
жаль, реальна ситуація в медіасправі доволі песимістична. За підсумками 
опитування 117 працівників медіа (2008 р.), 68% – вважає свій професійний 
рівень недостатнім для висвітлення соціальних проблем та уникає виконання 
відповідних завдань редакцій. За таких умов соціальна компетентність 
медіапрацівників перестає бути предметом завуальованої риторики, а 
набуває сучасного актуального значення.  

Питання компетентності соціальних комунікацій у сфері вирішення 
соціальних проблем активно досліджували А.Уеллс, Р.Штейн, У. Пейслі, 
М.Глассер, Е.Броулі та інші. Процеси переконання соціуму щодо проведення 
соціальних реформ для західних науковців є предметом дослідження ще з 
ХІХ ст. і пізніше, коли медіа привертали увагу населення до ганебної 
практики використання дитячої праці, небезпечного виробництва, 
антисанітарних умов проживання, неякісних продуктів харчування, 
злиденності, безпритульності, насилля в сім’ях та до інших соціальних 
проблем. Те, що вони доводили до свідомості громад ці проблеми, слугувало 
важливим доповненням в діяльності соціальних працівників, соціальних 
реформаторів та в цілому процесам покращення справ у сфері соціальних 
послуг. 
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Будемо відвертими: аналіз інших дослідницьких висновків похитнув 
наш надмірний оптимізм щодо процесів соціальної компетентності в 
медіасправі. Так, Р.Бауер формулює досить скептичні висновки про вплив 
засобів комунікацій взагалі, низький рівень зацікавленості у висвітленні 
соціальних питань зокрема [8]. Е.Броулі вказує на головну помилку і медіа, і 
організацій вирішення соціальних проблем: нереальне переконання всіх у 
тому, що інформація формує прямий вплив на споживачів соціальної 
інформації [9]. Б.Дервін підкреслює, що соціальні комунікації суттєво 
поступаються науковим підходам. Г.Мендельсон та К.Еткін акцентують 
увагу на численних факторах, що мають братися до уваги, але, на жаль, не 
беруться при формуванні соціально спрямованих медіапродуктів та 
визнають, що соціальнокомунікаційна справа ще «не має причинно-
наслідкового характеру» [10]. Як зазначає Е.Броулі, частіше за все медіа 
йдуть шляхом укріплення, підсилення існуючих соціальних переконань, 
поглядів та, менш за все, спрямовуються на зміну останніх. До того, як медіа 
стали конвергентними й подалися до онлайну, можливості для створення 
«важливих комунікацій» стрімко зменшувалися. Йдеться про медіа, що 
дають людям необхідні засоби для розуміння та покращення свого життя та 
суспільства. Таке зменшення можливостей відбувається в традиційних 
засобах масової інформації [2].  

Стан української науки, що охоплює комунікаційну тематику, – 
особливий. Як відмічає В.Різун, «відбулось накопичення досвіду і знань у 
вивченні комунікаційних питань. Однак наявність системного знання в цій 
галузі залишається під сумнівом» [5]. На жаль, питання соціальної 
компетентності медіапрацівників розглядається не активно. Частіше за все 
визначаються передумови створення соціального контенту, реалізації 
соціальної функції в медіа тощо. Подібного рівня для медіа недостатньо, 
коли очевидною є суспільна потреба щодо впливу медіа на сферу вирішення 
соціальних проблем, необхідні соціальний плюралізм, а також 
толерантність, налаштованість на конструктивну взаємодію, ведення 
соціального діалогу з приводу проблем, які по-різному вирішують різні сили 
тощо. 

Соціальна компетентність медіапрацівників, у широкому розумінні,  
вміщує все те, що визначає рівень соціальної спроможності в медіаіндустрії 
розуміти суспільство як багатоскладове та соціальні процеси як динамічні, 
багатофакторні, усвідомлювати власну співучасть, причетність до людей, 
родин, спільнот, громад тощо. Соціальна компетентність медіапрацівників, у 
вузькому розумінні, – це і особистісні якості, такі як: відкритість, чуйність, 
толерантність, уважність, витримка, стійкість до  різних фобій тощо. 
Медіапрацівники в такому баченні виконують універсальну роль «довіреного 
соціального гіда», який допомагає  комунікаторам – сприймачам інформації, 
підтримує, розуміє їх на рівні окремих груп людей, родин, спільнот, громад. 
За таких умов, комунікаційні продукти забезпечують сферу вирішення 
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соціальних проблем механізмами та інструментами розвитку, допомагають 
уникнути стагнації, ритуалізації, приймати «чужі» аргументи, досвід, шукати 
баланс, компроміс, удосконалення.  

Отже, перша передумова щодо створення соціального календаря 
працівниками медіа має бути визначена таким чином: соціальний календар як 
структуровані соціальні знання може сформувати будь-хто із 
медіапрацівників, наділених соціальною компетентністю, а відповідно 
знаннями про сучасні соціальні процеси та вміннями скеровувати ці знання в 
площину соціального діалогу людей, родин, спільнот, громад.  

Друга передумова: соціальний  календар формується як  засіб 
актуалізації людської діяльності. Тоді соціальний календар медіапрацівника  
як структура використання, актуалізації, взаємозв’язку різних соціальних 
знань дозволяє виконувати дії за типом «довіреного соціального гіда».  

Дійсність як багатовимірна стохастична стихія і визначення її значення 
для людини-діяча (медіапрацівника) значною мірою залежать від  розуміння 
та вміння впорядковувати світ і себе, освоювати дійсність в  умоглядних  та  
практичних  формах,  продукувати  нові  предмети  й  стосунки. Складність  
освоєння  дійсності  підсилюється  тим,  що  предметне  поле соціального 
існує також у вигляді текстів, розуміння та інтерпретація яких вимагає від 
суб’єкта критичного  їх  переосмислення  та  продукування  нових  смислів 
[4]. Ще  однією  ознакою є наявність  розгорнутої  комунікації  у вигляді  
дискурсу –  звучання  й  урахування  всіх  поглядів  для  досягнення  
суспільної узгодженості  дій  та  перетворень.  Тому  дедалі  актуальнішою  
стає  методологія комунікаційної раціональності [1]. Формується простір 
соціального знання, що супроводжує численні соціальні виклики. 
Інституалізація соціальних знань провадиться в межах неформального 
статусу, громадянських прав, соціальних свобод та цінностей, норм групової 
діяльності тощо. Соціальні знання – це знання не для примусу з боку 
«іншого», а для сили уповноваження «самого себе» – «бо вмію». Опорним 
поняттям такого розуміння соціальних знань є «життєва компетентність» як 
спроможність розв’язувати проблеми та не бути залежним від соціальних 
змін.  

Звертаємо увагу на дуалізм соціальних знань. З одного боку, це 
соціальні знання від щоденного: кожна сучасна людина «краще» за будь-який 
уряд знає про те, що їй потрібно сьогодні, завтра. З іншого боку, це соціальні 
знання в контексті соціальних епідемій, соціального тиску та постійних змін, 
хаосу в житті багатьох людей, які відображають їхню суспільну значимість і 
служать для «спілкування між людьми і досягнення ними своїх цілей, 
обумовлених їх соціальним становищем» [3, 153].  Соціальні знання як 
складова соціальної інформації набувають власного статусу поряд з іншими 
видами інформації (ст.18 Закону України «Про інформацію») та іншими 
видами соціальної інформації [3, 159-161].  
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Таким чином, через соціальні знання медіапрацівник формує соціальний 
календар в умовах прийняття відповідної логіки інституалізації соціальних 
знань. За таких умов, значення соціального календаря є особливим, не тільки 
в порівнянні з поширеними календарями «знаменних чи пам’ятних подій», 
«церковним календарем» чи «календарем городника», а як комплексу 
різнопланової структурованої соціальної інформації, зорієнтованої для 
побудови постійного діалогу більшості різних людей в соціумі [7]. У 
соціальному календарі медіапрацівника далеко не всі соціальні дати.  «Усі 
соціальні дати» – значно ширший перелік, який як ідеальний варіант 
життєдіяльності, життєвої компетенції, спроможний виконувати місію 
орієнтира, а не завдання практичної діяльності. Відповідно «неповний 
список» соціальних дат у соціальному календарі медіапрацівника, з одного 
боку, це дати, які за відповідними соціальними знаннями відповідають дії 
принципу наслідковості: більше користі для більшості людей (міжнародні 
або європейські соціальні стандарти), з іншого боку, це дати, які на рівні 
соціуму – громади закріплюють вимір позитивного та важливого у вирішенні 
соціальних питань. Крім того, соціальний календар медіапрацівника приймає 
і ті дати, які характеризують динаміку соціального розвитку спільнот, 
громад, наприклад, день освячення місцевої церкви, відкриття школи чи 
центру соціальної допомоги; день початку інституційного вирішення 
складних соціальних проблем (до прикладу: день заснування в громаді 
замісної терапії або програм допомоги наркозалежним).  

Соціальний календар не може виконувати роль «формального» збору 
інформації. Важливо прийняти кожну дату в сукупності ідей, принципів, 
традицій та пов’язати цю соціальну уповноважену інформацію з іншими 
датами. Важливо акцентувати увагу на те, що «уповноваження» – наслідок 
«вільного опанування соціальними знаннями» та забезпечення «вкрай 
необхідним». «Влада» або «сила» уповноваження не надається, але 
створюється в середині практики медіапрацівника. У такому процесі 
формується не тільки рівень прийняття, практичного використання, але й 
ступінь уповноваження як головна інституційна сила. Таким чином, 
соціальний календар у виконанні медіапрацівника як підтвердження 
підсумку вибору, усвідомлення та застосування сформованих соціальних 
знань, перетворюється на «мій соціальний календар» або «соціальний 
календар медіа гіда спільно чи громад».   

Отже, друга  передумова щодо створення соціального календаря має 
бути визначена таким чином: соціальний календар медіапрацівника як 
структуровані соціальні знання в процесі їх прийняття, опрацювання, 
уповноваженого використання перетворюється на повноцінний засіб 
актуалізації людської і професійної активності.  

Третя передумова: соціальний  календар як  процес впливу на соціальні 
питання. Знову ж таки, соціальна компетентність медіапрацівника дозволяє 
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йому «соціально-інтелектуальне» балансування між «оптимальним рівнем» 
та «рівнем вдосконалення» у контексті соціальної проблематики.  

На оптимальному рівні як сукупності соціальних знань та вмінь щодо 
«укріплення існуючих прогресивних переконань, поглядів» та утвердження 
позитиву соціальних змін в людині, родині, громаді, спільноті тощо,  
соціальні знання визначають розуміння очевидних, нормативних, 
експертних, статистичних, організаційних підходів в межах титульних 
соціальних проблем (бідність або злиденність; дискримінація за ознаками 
статі; расизм та ксенофобія; насильство; торгівля людьми; залежність; 
порушення прав людини). Оптимальний рівень – це і вміння 
медіапрацівників взаємодіяти з організаціями допомоги нужденним 
(соціальними інституціями різних форм власності). На оптимальному рівні 
медіапрацівник розпочинає формувати «свій соціальний календар» як 
інструмент важливого (або принципового), системного (або покрокового, 
циклічного) та  актуального при діалозі. Зазначений інституційний процес 
через мотиваційну складову соціальних знань формує уповноваження 
«самого себе» як активного співучасника – партнера соціального життя 
спільноти, громади тощо.  

На рівні вдосконалення як сукупності соціальних знань та вмінь 
провадження системного соціального діалогу, опанування соціальними 
знаннями з проблематики дітей, жінок, літніх людей, інвалідів, 
психічнохворих, ув’язнених, біженців, мігрантів; розуміння ключових 
концепцій у контексті швидких змін у світі, таких як свобода, 
справедливість, рівність, гідність, недискримінація, відповідальність тощо; 
знаннями для утвердження здорового способу життя, тверезницького 
світогляду, «мистецтва жити в злагоді з самим собою, іншими та природою», 
полікультурними знаннями, знаннями з репродуктивного, перинатального 
здоров’я, усвідомленого батьківства, суїцидальних превенцій тощо; 
оволодіння вміннями учасника та організатора дебатів на соціально значимі 
теми. Зазначений інституційний процес потребує від медіапрацівників 
уміння взаємодії з інституціями допомоги нужденним, з владою, соціально 
відповідальним бізнесом, з дитячими, молодіжними, гендерними, 
релігійними, національними, міжнародними, благодійними та іншими 
організаціями.  На рівні вдосконалення соціальний календар медіапрацівника 
набуває статусу «нашого». 

Безумовно,  процес формування соціального календаря, як і процес 
вдосконалення соціальної компетентності медіапрацівника, потребує 
напрацювань (тренувань), накопичень (досвіду), часу для оволодіння 
міждисциплінарними знаннями. Серед блокуючих факторів зазначеного 
маємо вказати на ризики від спрощення, вихолощення соціальних знань до 
окреслення  причинних або наслідкових ознак проблем, шляхів їх вирішення, 
підміни соціальних проблем (вихопленими з багатофакторної суті) епізодами 
соціальних ситуацій або апелювання до соціальних явищ. Зазначена підміна 
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– небезпечна тенденція, бо руйнує інституційний процес та фокусується на  
фрагментарних знаннях, які не пов’язані між собою, життям людей або 
спільнот, темами імовірного соціального діалогу тощо.  

Отже, третя  передумова щодо створення соціального календаря має 
бути визначена таким чином: соціальний календар медіапрацівника як процес 
впливу на соціальні питання визначається умовами соціально-
інтелектуального балансоутворюючого розвитку (рівень оптимального – 
рівень вдосконалення), що окреслює особливості соціального календаря як 
інструменту інституалізації соціальних комунікацій.   

Зазначене не визначає всієї колоритності, відкритості та забарвленості 
соціального календаря як інструменту інституалізації соціальних 
комунікацій. Окремі спостереження стосуються критеріїв «відповідності» чи 
«невідповідності» «дат соціального календаря» сучасній соціальній 
проблематиці спільнот, громад або вимогам міжнародних соціальних 
стандартів. Визначення кожної «дати соціального календаря» відбувається в 
запитальній формі. Ідентифікується рівень соціальної культури, розуміння 
найголовнішого «тепер» (в цей реальний час) і «завтра». Розгляд 
«найважливішого» та «менш важливого» серед дат соціального календаря 
має сенс, однак не для соціальних комунікацій як таких. Для соціальних 
комунікацій є важливим процес використання реального досвіду та 
вироблення оптимальних правил, їх трансформації в нові, змінені, 
вдосконалені сценарії поведінки та соціальний імунітет спільнот чи громад.  

Інституційний шлях «соціального календаря» в медіа визначається, як 
бачимо, не сумою форм, видів, прикладів діяльності, а якістю соціальної 
компетентності медіапрацівника, послідовною та системною діяльністю на 
підставі «неприхованих» ролей, принципів, циклічних кроків за «нашим 
соціальним календарем», що в подальшому забезпечить умови прийняття 
«різними людьми»  комунікаційних продуктів з відповідними оцінними 
поглядами.  
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Алєксєєнко Марія  
 

Діалог як комунікаційний 
засіб діяльності громадської організації. 

 
Стаття присвячується питанням комунікаційної діяльності громадських організацій в 

Україні. 
Ключові слова:  діалог як комунікаційний засіб, соціально-значимі дати, тактика та 

стратегія комунікаційної діяльності громадських організацій.  
 
Громадські організації є важливою складовою процесу становлення 

громадянського суспільства. Вони привертають увагу до питань, вирішення 
яких є важливим для окремої людини, групи, спільноти, проте, здебільшого 
йдеться про проблеми, до яких у державних структур «не доходять руки», 
або влада не є ефективною у їх розв’язанні. Крім цього, їхнє призначення 
полягає насамперед у допомозі людям через взаємодію у розв’язанні проблем 
повсякденного життя, відкритті можливостей щодо виявлення ініціативи, 
здійснення самоврядування та самодопомоги. Станом на початок  2010 р. в 
Україні нараховувалось понад три тисячі всеукраїнських громадських та біля 
сімдесяти тисяч організацій місцевого значення [3]. Увага організацій 
прикута до різноманітних питань, пов’язаних із здійсненням соціальної 
підтримки, соціального обслуговування та супроводу; проведення 
моніторингу вирішення соціальних проблем та формування проектів, 
програм втручання у соціальні процеси; просуванням соціальних інновацій 
та утвердженням соціальних цінностей; захистом прав людини та 
представництвом її інтересів. Зокрема, це право людей на свободу слова та 
зібрання, право на свободу від катувань (порушення в міліції, тюрмах тощо), 
доступ до освіти (особливо для людей з обмеженими можливостями), право 
на здоров’я (розповсюдження ВІЛ/СНІД, туберкульозу, раку тощо), питання 
екологічної безпеки, боротьби з корупцією, насильством та дискримінаціями. 
Таким чином, ми визначаємо в загальних намірах діяльності громадських 
організацій головну передумову результативності: взаємодія з людьми, 
спільнотами, громадами, в тому числі шляхом здійснення діалогу з різних 
соціальних питань.  

Наскільки потенціал громадських організацій спроможний забезпечити 
діалог з різних соціальних питань різних людей, груп, спільнот? 

В історичному контексті, свідчення про об’єднання людей зі спільними 
поглядами на природу, суспільство, літературу, мистецтво можна знайти вже 
в стародавніх суспільствах. У різних народів виникають різноманітні 
об’єднання, що певною мірою впливають на суспільно-політичний розвиток, 
до прикладу: численні філософські школи Стародавньої Греції, середньовічні 
лицарські ордени, літературні й художні об’єднання епохи Відродження, 
різноманітні таємні організації (масонські ложі або товариства декабристів) і 
політичні клуби Нового часу.  
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Паралельно до існування різних практик об’єднань відбувалося 
осмислення їхньої сутності, місця та ролі у суспільстві. Починаючи з 
середньовіччя, мислителі намагалися розрізняти поняття «держава» та  
«суспільство». І вже у XVIII ст. Ш. Монтеск’є розглядає ці поняття як окремі 
феномени. На початку XIX ст. зазначений підхід у І. Канта втілюється в 
концепції громадянського суспільства, що характеризується правовим 
статусом і свободою. За вченням К. Маркса та його послідовників, політичні 
відносини в державі виступають як суспільні, оскільки держава є похідною 
від суспільства. Відповідно й виникнення громадських об’єднань – процес  
об’єктивний, закономірний, зумовлений потребою людей у колективній 
творчості розвитку ініціативи, здібностей. Лише через об’єднання індивід 
досягає особистої свободи. Ряд соціологів висувають на перший план 
біологічні та психологічні причини об’єднання людей у різноманітні спілки, 
асоціації, групи. Підкреслюється роль у цьому процесі інстинкту 
самозбереження: індивід у громадському об’єднанні шукає захисту від 
страху буття. Не менш популярні інші аргументи: інстинктивна потреба в 
спілкуванні, прагнення до самоствердження (особливо характерне для 
лідерів). Американський соціолог П. Плау висунув припущення про 
взаємозв’язок між виникненням громадських об’єднань і раціональним 
прагненням людини до певних вигод, досягнення яких можливе за умови 
соціальної взаємодії та суперництва. Всупереч розбіжностям у тлумаченні 
причин виникнення громадських об’єднань, сенс існування останніх 
визначається як спільна життєдіяльність людей, що передбачає їх взаємну 
залежність і потребу одне в одному. Це життя людей безпосередньо в групі, 
соціальній спільноті, де відбуваються спільна діяльність, спілкування, обмін 
послугами, користування спільними речами і цінностями [2, 13-14]. 

З розширенням демократії і зростанням рівня політичної культури 
посилюється тенденція до урізноманітнення громадських об’єднань у 
соціально-політичному житті, їх впливовості в конкретних історичних 
ситуаціях, зрештою, до їх чіткої диференціації на громадські організації і 
рухи, коаліції тощо. Причому особлива активність названих об’єднань, а 
також динаміка їхнього розростання та впливу спостерігаються у 
суспільствах перехідного (транзитного) типу, де одночасно виникає безліч 
складних суспільно-політичних та соціальних проблем [6, 144].  

Суттєвою причиною піднесення ролі громадських рухів у соціально-
політичному житті й у політичній системі суспільства є неспроможність 
традиційних партійно-політичних інституцій своєчасно помітити й оцінити 
нові реалії, пов’язані з можливостями участі населення в здійсненні 
перетворень, формуванням принципово нових вартостей людського буття, 
реагування на різноманітні соціальні зміни та їх наслідки. У загальному 
означенні громадські організації являють собою добровільні формування, що 
виникають у результаті вільного волевиявлення громадян на основі спільних 
інтересів і завдань. Відносна відстороненість від політики пов’язана 
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насамперед з тим, що держава безпосередньо не втручається в їх діяльність, а 
лише регулює її відповідно до чинного законодавства. До того ж громадські 
організації на відміну від державних інституцій не наділені владними 
повноваженнями. Відрізняються вони й від політичних партій, оскільки не 
ставлять за мету оволодіння державною владою. Відмінність їх від усіх 
інших суспільних угруповань пов’язана з особливостями функціонування 
(виникнення за ініціативою знизу, фактична єдність, забезпечення інтересів 
своїх членів та прихильників незалежно від мети та характеру об’єднання, 
нетрадиційність) та принципами діяльності (добровільність, поєднання 
особистих і суспільних інтересів, самоврядування, рівноправність, 
законність, гласність).  

Отже, за своєю природою і характером діяльності громадські 
організації не є політичними організаціями, відповідно їхній потенціал 
спрямований не до питань «діалогу заради встановлення влади», а до питань 
«взаємодії з людьми через силу соціального уповноваження та діалогу» [9, 
30- 35].  Широке розмаїття цілей і завдань громадських організацій визначає 
багатоваріантність їх функціональної спрямованості.  

Усі функції, які вони виконують, можна поділити на дві основні групи: 
1) щодо забезпечення захисту інтересів своїх членів; 2) щодо розвитку 
суспільства в цілому. З першої групи функцій слід виділити захисну й 
допомогову. Громадські організації захищають своїх членів від політики 
владних структур, що важливо для посттоталітарних держав колишнього 
СРСР, де законотворчий демократичний процес перебуває в стадії 
формування та існує негативна тенденція невиконання законів, неповаги до 
особистості у державних структурах, розповсюдженим є адміністративний, 
формальний підхід до вирішення соціальних проблем людей. Допомогова 
функція виявляється у наданні членам громадських організацій через власні 
ресурси, можливості вирішувати проблеми людини, родини, спільноти, 
громади. З другої групи функцій особливо значущі опозиційна, 
альтернативна  і інноваційна, які тісно взаємозв’язані, хоча за певних умов 
діяльності громадських організацій може скластися враження про їх відносну 
незалежність. Досягнення певної гармонії між ними можливе лише за умови 
порозуміння між органами влади та громадськими об’єднаннями. 
Характерно, що саме на основі громадських організацій виникають і 
розвиваються в сучасній політиці так звані групи тиску. Ставлячи 
неполітичні цілі, вони активно займаються соціальною політикою і 
справляють неабиякий вплив на неї через відстоювання інтересів або 
протилежність публічних груп [7]. Групи тиску представляють досить 
широкий спектр організацій громадян. Групи тиску мають у своєму арсеналі 
значну кількість засобів впливу на громадську думку і на тих, хто приймає 
рішення. До найпоширеніших належать різноманітні інформаційні впливи 
(підготовка об’єктивної інформації для представників влади, пропаганда 
своїх цілей через засоби масової інформації); створення при владних 
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структурах консультативних груп із компетентних спеціалістів; вплив через 
особисті зв’язки та  ін.  Громадські організації на сучасному етапі суспільно-
політичного розвитку нашої держави є «розширювачами» плюралізму, 
своєрідною сполучною ланкою між владною сферою і громадянським 
суспільством, між «низами» й «верхами». І саме в цьому полягає їх 
стабілізуюча, інтегративна роль. 

Таким чином, природній потенціал громадських організацій 
спроможний забезпечити діалог з різних соціальних питань різних груп, 
спільнот, людей шляхом просування і захисту інтересів громадської 
спільноти, захисту людських прав, через здійснення допомоги та опозиційну, 
інноваційну, альтернативну владним рішенням діяльність. Кожна громадська 
організація обирає власну тактику та стратегію, визначає пріоритети, добирає 
форми та види діяльності. Це надає громадським організаціям особливої 
здатності, з одного боку, в гнучкості, мобільності та оперативності, з іншого 
боку, своєрідності результату діяльності та формування соціального ефекту 
(від домінуючих ідей, принципів, процесів роботи). Таким чином, соціальний 
або громадянський діалог як суб’єктно-суб’єктна взаємодія є закономірною 
умовою діяльності громадських організацій в цілому та своєрідним 
інструментом життєдіяльності громадської організації зокрема.  Однакових 
діалогових процесів в середовищі громадських організацій не буває. Буває 
подібність окремих форм, видів, ідей, принципів, але процесів чи 
інструментів здійснення діалогу, формування діалогового продукту – ні. Ми 
бачимо в такому розумінні особливу роль кожної організації щодо посилення 
плюралізму як позицій, так і результатів впливу на владу, громадськість, 
бізнес та взаємодію з різними ЗМК.  

Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» 
[4] як громадська гендерна організація утверджує свою місію через ідеї 
ненасильства, гендерної рівності та партнерської взаємодії,  популяризує свої 
цілі через програми захисту прав дітей, запобігання домашньому насильству 
та дискримінації, розвиває свій досвід через взаємодію з вітчизняними та 
міжнародними неурядовими організаціями, які вже досягли публічних 
результатів у допомозі дітям, жінкам, чоловікам, здійсненні тиску на органи 
влади з питань зміни вітчизняних норм або запровадження міжнародних, 
європейських, національних стандартів вдосконалення соціального 
добробуту.    

У контексті зазначеного постає інше запитання щодо особливостей 
комунікаційної тактики та стратегії громадських організацій.  Від того, яким 
чином побудована комунікаційна діяльність напряму залежить стан 
вирішення проблем, на які спрямовані зусилля, громадська думка та ступінь 
розвитку громадської спільноти як організації. Добре спланована 
комунікаційна робота може стати як способом соціального інформування 
людей на рівні прийняття рішень, так і методом соціального впливу на них.  
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Плануючи комунікаційну діяльність як супровід своєї роботи в цілому, 
кожна організація, яка порушує соціально значимі питання, має визначитися 
не лише зі способами розповсюдження інформації, але також із тим, коли 
саме цю інформацію найдоцільніше розповсюджувати, яким має бути канал 
зворотного зв’язку (впродовж відповідних кроків або зазначеного періоду 
взаємодії). Важливо враховувати і окремі потреби: коли організація має 
новину, про яку необхідно повідомити «тут» і «тепер», а також зважити на 
певні «знаменні» (стратегічні) дати, що підсилюють «соціальний імунітет» 
[9, 175], до яких будуть шукати сюжетну інформацію медіапрацівники, а 
отже відповісти на запит ЗМІ своєю пропозицією. Останнє, звичайно, не 
виключає, що інформація має бути актуальною і важливою. Із цього 
випливає те, що певну інформаційну діяльність можна і потрібно планувати 
заздалегідь, бажано на початку року, коли відповідно до пріоритетних 
напрямків роботи організація може передбачити потенційні приводи для 
проведення заходів і готуватися до них. Наприклад, організація, що 
опікується питанням захисту прав дитини, скоріше за все, не омине 
комунікаційну активність напередодні 1 червня, Дня захисту прав дитини, 
або певну річницю, що пов’язана з цією проблематикою (27 лютого 2011 
виповнилося 20 років із дати підписання Україною Конвенції ООН з прав 
дитини).   

Кожна організація має свій перелік (набір) дат, які може і власне 
використовує в побудові інформаційної стратегії. Це можуть бути і добре 
відомі дати, на кшталт 8 березня (День захисту і солідарності жінок), або 
такі, про які знають здебільшого спеціалізовані групи організацій, як 
наприклад, 10 грудня – День захисту прав людини, здебільшого відомий 
серед правозахисних організацій та установ, а також дати, які не мають такої 
глибокої традиції та прямого зв’язку із проблематикою, проте можуть 
привернути уваги ЗМІ завдяки своїй інноваційності. Наприклад, громадська 
організація «Інформаційно-консультативний жіночий центр» 21 березня в 
день весняного рівнодення вручає відзнаку Гендерної рівноваги [5].   

Орієнтиром для їх визначення мають бути пріоритетні напрямки 
діяльності організації. Визначивши їх перелік, буде легше зорієнтуватися з 
комунікаційними заходами, які доцільно спланувати. Прикладом 
різноманітних діяльностей окрім традиційних пресових конференцій є  
різноманітні конкурси, премії [1], відзнаки, фотовиставки, форуми, 
конференції, тощо.  Деякі дати для нас є також приводом для того, щоб 
привернути увагу до завдань подолання стереотипів, які існують в 
українському суспільстві. Наприклад, 23 лютого, День захисника Вітчизни, 
традиційно вважається днем, коли вітають чоловіків. І мало хто 
замислюється, що майже 40 відсотків складу збройних сил України 
становлять жінки, а отже, чи можемо ми називати цей день «чоловічим 
днем»? До прикладу: у Кіровограді пройде акція «Один день в армії, або Пані 
– солдат» [8]. 
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Особливе місце в діяльності громадських організацій посідають дні-
акції. Так, Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства» 
традиційно розпочинається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за 
ліквідацію насильства щодо жінок і триває 10 днів: до 10 грудня – Дня прав 
людини. Ініціатором різних заходів виступають громадські організації, які 
підтримують ідею гендерної рівності в Україні. Останні роки активну роль у 
популяризації ідей міжнародної акції відіграє (як факт тиску громадських 
організацій на рівень діяльності центрального органу виконавчої влади) 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. 

Зауважимо, що «дати» як межі запланованої діяльності не завжди 
відповідають традиціям Міжнародних, Всесвітніх, Європейських соціально 
значимих днів. В українському русі громадських об’єднань закономірно 
відбуваються процеси «встановлення нових дат» як наслідок інституалізації 
зворотних людських пропозицій, так і за умов громадянського тиску на 
органи влади з боку ініціативних, часто – коаліційних,  груп. Так, 18 вересня 
або третя неділя вересня було визначено Всенародним Днем батька в Україні 
лише кілька років тому. Активні дискусії стосовно встановлення такого дня 
ініціювали самі чоловіки («Міжнародний центр батьківства»), які вважали 
дискримінаційним ситуацію, коли існує день матері та день жінки і немає 
окремого дня, який би вшановував не менш важливу роль чоловіків. Наразі 
цей день став гарною нагодою, щоб нагадати про важливість відповідального 
батьківства, роль чоловіка у вихованні дітей, створенні та підтримці родини.  

Таким чином, дати для громадської організації не є «тематичними» або 
«святковими»,  це інструменти закономірного, послідовного, багатоголосого 
діалогу, який ініціює та веде організація в межах публічних цілей, 
пріоритетів, завдань тактичної або стратегічної комунікаційної діяльності, за 
умов вдосконалення досвіду роботи і максималізації людських соціальних 
потреб. Таким чином, ми спростовуємо стереотипний погляд на те, що для 
вітчизняних громадських організацій та їх міжнародних спонсорів головним 
є проведення заходів до окремих дат. Дати, з одного боку, розглядаються як 
інструменти розвитку соціального імунітету спільноти, громади, як 
заплановані засоби впливу на громадську думку або тиску на органи влади, з 
іншого боку, дати – це межі або кроки комбінованої опозиційної, 
інноваційної, альтернативної діяльності громадських організацій, в процесі 
якої головним є результат діалогу.  

Безумовно, два ключових компоненти комунікаційної стратегії 
громадських організацій – традиційні відносини зі ЗМІ та соціальний медіа-
маркетинг – потрапляють до категорії «важко вимірювані». Термін 
«відносини з медіа» робить наголос на взаємовідносинах, тож комунікація з 
медіа є важливим успіхом. Іншими словами, медіавідносини – це баланс 
тактик «натиску» та «привабливості». Як стверджує Ребекка Літ [10], експерт 
із комунікацій, комунікація громадських об’єднань схожа сьогодні на гру в 
теніс, а не в гольф. Різниця між гольфом і тенісом подібна до відмінності в 
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комунікації між традиційними та новими медіа. Протиставлення цих двох 
видів спорту дає можливість усвідомити, наскільки маркетинг комунікацій 
змінився за останні десять років. Таке порівняння допомагає зрозуміти 
докорінно інші взаємовідносини, які вже існують між організаціями та їхніми 
аудиторіями.  

Гольф як комунікація старого зразка, де в організації все було під 
контролем, коли був час, за винятком кризових ситуацій, аби спланувати, 
створити та передати інформацію, розробити меседж (основне 
повідомлення), обрати середовище, у яке буде запущено ваше повідомлення, 
обрати канали та навіть переробити комунікаційний продукт,   
якщо меседж виявився неефективним. Так робить гравець гольфу, який 
влучає м’ячем у пісочну лунку, досліджує своє розташування, обдумує, як 
вибратися звідти і новим ударом повертається на смугу проходу тощо. Теніс 
– це життя громадської організації в сучасному комунікаційному середовищі, 
у якому під контролем далеко не все. Інколи можемо запустити меседж, 
проте частіше ініціатива спілкування надходить ззовні або з «протилежного 
боку сітки». Щойно розпочалась комунікація, не може бути жодної затримки 
в діях. Тенісистка повинна швидко відреагувати на зустрічну подачу. Вона 
мусить бути в правильному місці та в потрібну мить відбити м’яч (читай - 
продемонструвати навички комунікації), якщо хоче залишитись у грі. Для 
вітчизняних громадських об’єднань подібна блискавична реакція наразі не 
дуже притаманна. Крім того, традиційними суттєвими обмеженнями є 
«комунікаційні бюджети» та, на жаль, низький рівень або нерозвинута 
соціальна компетентність медіапрацівників.  

Головний висновок про те, що громадським організаціям не потрібно 
бути занадто залежними від медіавідносин у своїй масштабній стратегії. 
Потрібно мати повний набір комунікаційних інструментів, із якими можна 
досягати цільової аудиторії напряму, за власних умов та згідно з розкладом, 
ще й без посередництва медіа. 
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Сорока Віктор  
 

До питання про передумови розвитку соціальних медіа 
Стаття присвячується питанням розвитку соціальних медіа на прикладі інформаційних 

програм «Факти» ICTV. 
Ключові слова: соціальні наміри, соціальна компетентність медіапрацівників, соціальні 

теми медіапродукту, модель соціальної комунікації через соціальні знання.  
 
Одне з актуальних питань, яке хвилює не тільки молодих, а й 

досвідчених журналістів – а чи вигідно писати на гострі, соціально важливі 
теми? Чи є сенс амбіційній людині, медіабренду розвиватися в цій сфері? Не 
є таємницею, що в середовищі як медіапрацівників, так і сучасного населення 
(в більшості продуктивного віку), питання «соціального» частіше за все 
розглядаються в рамках популярних соціальних мереж [5]. З одного боку, ми 
справді маємо «соціальний» контекст, з іншого боку, маємо усвідомлювати 
різницю між «популярними» соціальними мережами та сучасним соціальним 
життям з його змінами, епідеміями, злиднями та людською безвихіддю.  

Доволі часто можна почути і звинувачення на адресу медіабрендів, які 
«ніби контролюють інформаційні потоки, і дискусія в суспільстві 
відбувається над темами, які вони добирають» [3]. Автори подібних 
«позицій» полюбляють формувати цікаві заклики-запитання, наприклад, «де 
тут соціальні медіа?». Позитивні та конструктивні наслідки розвитку всіх 
рівнів соціальних комунікацій напряму пов’язані з негативним та 
деструктивним потенціалом [1], що і обумовлює процес інституалізації 
соціальних комунікацій [6, 182]. Цікаве та акцентоване з цього приводу 
порівняння сформував Г.Почепцов: «Якщо сьогоднішня західна 
журналістика іде по шляху об’єднання освіти і розваги (education 
entertainment), досягаючи там серйозних результатів як на рівні дитячого 
телебачення, так і на рівні імплантування в серіали правильних звичок з 
точки зору здорового способу життя, на що вже витрачаються мільйони, то 
Росія, наприклад, пішла по шляху того, що можна визначити як розважально-
розважальне телебачення, в якому відсутня соціальна складова, окрім однієї - 
утримання загальних рис моделі світу» [2]. 

Очевидно, що в широкому дискурсі мова йде про співвідношення 
(майже боротьбу) між мас-медіа та соціальними медіа; у акцентованому або 
актуалізованому – про передумови розвитку або нерозвитку соціальних 
комунікацій; у вузькому – про соціальну компетентність сучасних 
медіапрацівників або вміння формувати соціальний контент медіапродукції.  

Звернемось до практики інформаційних програм «Фактів» на 
вітчизняному ICTV. 

Оскільки головне гасло (ціннісний стрижень) «Фактів» готувати 
новини для людей і про людей, фокусувати увагу на різнофакторних 
соціальних взаємодіях та на тому, що формує в «соціальному» проблемне, 
відбувається процес орієнтування на традиційні соціальні теми. Власне вони 
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і складають основу соціальної культури інформаційних програм «Фактів». У 
першу чергу це теми соціального захисту,  медичного обслуговування, 
освіти, безпеки та якості харчування, допомоги малозахищеним, людям з 
особливими потребами, дітям, дітям-сиротам і стареньким самотнім 
українцям. Перелік тем  не є вичерпним, але він складає медіафокус 
інформаційної служби  телеканалу ICTV.  

Традиційне як підхід формувалось роками та напряму залежить від 
кадрового потенціалу працівників (рівень розвитку їхньої соціальної 
компетентності) та політики власника. Таким чином, інформаційні програми 
«Фактів» не здійснюють штучного або «вихваченого» добору соціальних тем, 
а відповідно до соціальної стратегії медіа, формують, розвивають, 
актуалізують те, що сьогодні найбільш соціально важливе, з орієнтуванням 
на «близьке майбутнє». 

Без соціально спрямованих тем не обходиться жоден випуск «Фактів». 
І навіть коли висвітлюються урядові ініціативи щодо окремих соціальних 
питань, їх розгляд вибудовується крізь призму «користі» чи «шкоди» 
звичайній людині, в умовах висвітлення альтернативних позицій із  
соціального життя. Соціальна компетентність медіапрацівників сприяє 
процесу медіавиробництва: намагаємось розібратися, що і як треба  
вдосконалити,  скажімо, в пенсійному забезпеченні наших співгромадян, аби 
і «благенький бюджет» Пенсійного Фонду наповнити, і гаманці наших літніх 
людей не  вихолостити. Говорячи про здорожчання тарифів на житлово-
комунальні послуги, «Факти»  постійно наголошують: платити за тарифи 
потрібно, і це справедливо та соціально відповідально, але кожна людина має 
платити стільки, аби ці «тарифні побори» не ставали фінансовим ярмом, і 
при цьому платити треба за якісно надані послуги, чого у нас, на жаль, немає! 

Особливої уваги інформаційні програми надають медичному 
забезпеченню та охороні здоров’я загалом. Гадаємо, що ця галузь потребує 
надзвичайно прискіпливої турботи і негайних радикальних реформ. Водночас 
постійно наголошуємо: час безкоштовної медицини відійшов у небуття, 
настав час страхової і треба бути чесними перед майбутнім, аби визнати це і 
почати реальну реформу системи охорони здоров’я. Корпоративний 
медіадискурс з соціальних питань і є передумовою коригування тактики та 
подолання інформаційних непорозумінь на шляху створення оперативного 
продукту.  

Ще одна соціальна тема – боротьба з розповсюдженням ВІЛ-СНІДу, 
туберкульозу, гепатитів і наркозалежності.  Соціальне завдання 
інформаційних програм «Фактів» – привернути увагу і влади, і громад, і 
спільнот, що в боротьбі з цими недугами кліше і упередженістю у ставленні 
до  соціальних жертв цих хвороб справі не зарадиш! Тут треба долати 
передусім психологічні проблеми і неприйняття однією частиною 
суспільства іншими. Треба популяризувати толерантність, повагу до чужого 
вибору, утверджувати порятунок і допомогу, стимулювати розширення 
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контактів або шляхів вирішення проблем, а не підсилювати зневіру і 
зверхність.  

Серед найвагоміших соціальних тем інформаційних програм «Фактів» 
– теми дитинства, з соціальними проблемами  сирітства, соціальними 
ситуаціями опікунства, всиновлення, реального стану речей у дитячих 
будинках, насилля та експлуатації дітей, з випадками знущання над дітьми чи 
то з боку керівництва сиротинців, чи опікунів, чи батьків тощо. «Факти» 
постійно відслідковують перебіг освітніх питань, особливо що стосується тем 
доступності дітей до читання, книжок; якості дитячої освіти в регіонах, 
«українській провінції». Дитяча тематика надзвичайно складна та 
відповідальна. Ось чому інформаційні програми «Фактів» застосовують 
практику прямої взаємодії, наприклад, з дитячим будинком (інтернатного 
типу) на території Київської області. Практика «медіа ініціює для соціуму» 
формується вже понад п’ять років та враховує дві передумови в контексті 
«медіа ініціює для соціуму». З одногу боку, коли медіа розглядають 
соціальну інформацію «як відкриті для них теми, тоді теми висвітлюються, 
презентуються, аналізуються через відповідні тенденції розвитку соціуму, які 
обумовлюються їхньою значною роллю для повсякденного життя людей» 
(навіть якщо люди не звертають на це «достатньої уваги»). З іншого боку, 
коли медіа розглядають соціальну інформацію як складну, «тоді, при 
правильному формулюванні тем, пошуку та збору інформації, важливо 
зробити: правильну прив’язку до тенденцій життєдіяльності людей; пояснити 
або обґрунтувати взаємозв’язок подій і наслідків, пропонувати історичні (з 
«минулого») порівняння з «теперішнім» та «майбутнім»; очевидні ознаки 
пов’язати між собою, сформувати наслідкову взаємодію, яка у форматі тези 
може виступати чинником для подальшого соціального діалогу» [6, 27]. Крім 
того, М.Халер пропонує у випадках  «складних тем» з великою кількістю 
учасників, супутніх аспектів використовувати метод «мозкових карт» 
(усвідомлення імовірних взаємозв’язків тощо). За будь-яких обставин, 
«складні теми» не мають бути «загостренням», «констатацією соціального 
факту», «черговим міфом на фоні складного соціального життя» та інше [4, 
96-98 та 231-240].     

Окрема для «Фактів» соціальна тема  – це тема життя людей з 
обмеженими фізичними можливостями. Тут важливо добирати слова, 
вживати слова, «сповнені людської гідності», медіапрацівники намагаються 
уникнути образливого «інвалід», бо люди з особливими потребами або з 
функціональними обмеженнями мають відчувати себе повноцінними 
членами суспільства. «Факти» розповідають про всі їхні перемоги, про всі 
їхні труднощі, бар’єри, про спроби адаптуватися в умовах місцевих громад. 
Для інформаційних програм важливим є не звітна позиція органів влади, чи 
альтернативність поглядів людей з обмеженими можливостями, а позитив 
місцевих ініціатив, місцевих досягнень, передумови позитивного. Подібне 
відповідає медіастратегії  «соціальні інституції пропонують медіа для 
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соціуму» та формують досвід за окремим сценарієм, який «охоплює 
прагматичні  наміри сформувати позитивний образ» [6, 27-28] в системній, 
багатоскладовій, послідовній роботі різних соціальних інституцій на шляху 
вдосконалення якості життя людей з особливими потребами.  

Інший сценарій «Факти» напрацьовують в умовах вкрай важливої теми 
та безперечного пріоритету для нашого каналу, а саме: захист довкілля і 
впровадження енергоощадних технологій. Це сценарій, який  базується на 
засадах популяризувати  реформаторські, інноваційні, нові дії з метою 
досягнення системного діалогу з людьми, родинами, спільнотами. «Факти» 
підтримують і висвітлюють намагання  вітчизняних винахідників і 
підприємців запровадити біотехнології та альтернативні джерела енергії, 
розповідають про малі гідроелектростанції, про біопаливо, про енергію вітру, 
про ефективне використання  вторинної сировини, про міні-котельні на тирсі;  
акцентують увагу на прибиранні  довкола, на бережному ставленні до 
природи, на необхідності висаджувати дерева, берегти ліс, шанувати 
природні ресурси Землі.  

Таким чином, інформаційні програми «Факти» як соціальні медіа 
використовують потенціал соціальної компетентності медіапрацівників, 
умови соціального діалогу в українському суспільстві та розвивають 
тематичне підґрунтя соціально відповідального медіа продукту. Роль так 
званих «соціальних дат» (наприклад, Всесвітній день захисту дітей або 
Міжнародний день інвалідів) є вторинною у порівнянні з актуалізованими 
соціальними темами. Крім того, соціальні наміри медіапрацівників 
«допомогти глядачам стати відповідальними громадянами, які не тільки 
співпереживають, але й активно змінюють світ на краще, змінюючи не щось 
глобальне, а світ навколо себе», доповнюються операційними медіа 
сценаріями.  За подібних умов, «Факти» можна розглядати співучасником 
розвитку «моделі комунікації через соціальні знання» [6, 25], а нарощення 
практичного досвіду та методичного обґрунтування, отримує надзвичайний 
потенціал вдосконалення, що балансує між різними методами експертної 
оцінки соціальних потреб, проблем та ініціатив людей, родин, спільнот, 
громад тощо.  
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Крижанівська Ірина   
Шендеровський  Костянтин  

 
Календар соціального працівника 

Стаття присвячується питанням розвитку соціальної роботи, вдосконаленню ролі соціальних 
працівників у життєдіяльності місцевих громад, процедурі формування календаря соціального працівника як 
персоналізованому інструменту соціальної роботи, зорієнтованого на становлення в Україні повноцінного 
інституту людини. 

Ключові слова: соціальний працівник, інструменти соціальної роботи в громаді.  
 
Кожний третій вівторок березня відзначається Всесвітній день 

соціальної роботи. Ці щорічні заходи фокусують увагу на суспільному 
внеску соціальної роботи та є частиною міжнародного діалогу з питань 
вирішення складних соціальних проблем в усьому світі.  Тема Всесвітнього 
дня соціальної роботи 2011 р. заявлена як «Соціальна робота як голоси 
реагування на глобальні кризи: разом ми формуємо порядок денний»2. Крім 
цього, Міжнародна федерація соціальних працівників та Міжнародна 
асоціація шкіл соціальної роботи повідомили про проведення в кінці березня 
2011 р. щорічного 28-го робочого Дня соціальної роботи в Організації 
Об’єднаних Націй (ООН) та розгляду чергової теми: «Сприяння правам 
людини в рамках соціальної роботи та соціального захисту населення».   

Чи є проголошені теми невід’ємною складовою життя соціальних 
працівників? Наскільки розвинутою та компетентною має бути соціальна 
робота, щоб формувати порядок денний сучасних спільнот, громад, 
суспільств?  

Соціальний працівник або фахівець із соціальної роботи – це особа, яка 
має спеціальну освіту і здійснює соціальну роботу з різними категоріями 
дітей та молоді або відповідними соціальними групами на професійних або 
волонтерських засадах [1]. Незважаючи на те,  що в світовій практиці та 
суспільній свідомості поняття «соціальна робота» існує вже більше століття, 
досі не сформовано єдиного  погляду на її сутність і функціональні 
характеристики. Moren (1994) коментує, що визначення соціальної роботи 
через процес взаємодії соціального працівника і клієнта може бути 
механістичним та віддає перевагу «погляду на соціальну роботу як творчу» 
[10, 59]. Berglind (1992) розглядає соціальну роботу як процес «вибору дій з 
різноманіття пропозицій» [9,31]. Payne (1996) стверджує в соціальній роботі 
«головну силу практики» соціальних відносинах [5, 3-4].  

В історичному контексті деякі дослідники в ролі об’єкта соціальної 
роботи вбачають «виключно окрему людину», та тим самим, на нашу думку,  
звужують її предметне поле. Інші вважають, що соціальна робота – це 
соціальний захист людей, чим свідомо обмежують її головну мету. Треті, 
навпаки, стверджують, що зміст соціальної роботи – це побудова 

                                                           
2 IFSW  (Міжнаро дна  федерація  со ц іальних  працівник ів )  [сайт]  /  Режим  до ступу:   
http://www.ifsw.org/ - Назва з екрана.  

http://www.ifsw.org/
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громадянського суспільства, тобто трактують її, навпаки, занадто розширено 
[8, 731-739].   

У вузькому суспільному контексті,  соціальна робота є головним видом 
роботи із соціальним випадком, із конкретною нужденною людиною (їх 
меншість в суспільстві). Тоді як у широкому соціальному контексті,  
соціальна робота – це пряма та непряма підтримка більшості, в тому числі 
здорових і зовні благополучних, які здатні підсилювати свою 
життєдіяльність, уповноважувати себе в соціальному діалозі від соціального 
знання: «хто», «кому» допомагає «які» вирішувати соціальні проблеми. 
Таким чином, соціальна робота є балансоутворюючим засобом на «тілі» 
соціальних меншин та соціальної більшості, соціального різноманіття та 
соціальних протиріч. Відповідно до зазначеного, абсолютно коректним та 
виправданим є розгляд теми щодо соціальної роботи як «голосів реагування 
на глобальні кризи».    

Існують різні підходи, традиції в соціальній роботі та велике значення 
мають спільні моменти. Так Rayne (1991) навів деякі загальні риси 
соціального контексту соціальної роботи та її змісту: 

- з людиною поводитися як з особистістю, а не як з представником 
натовпу; 

- клієнт та соціальні дії розглядаються під кутом зору психологічних, 
педагогічних, соціальних та інших  знань, доказів, аргументів; 

- соціальна робота здійснюється через взаємовідносини; 
- соціальна робота визначає потребу; 
- соціальна робота займається підтримкою важливих соціальних 

інститутів; 
- соціальна робота представляє клієнтів. 
Основна ж мета соціальної роботи (її головний загальний результат) – 

це збільшення самостійності клієнта (людини нужденної), формування у неї 
навичок, вміння самостійно будувати життя та вирішувати проблеми, які 
виникають. «Клієнт» (у порівнянні з медициною: пацієнт, хворий) – це не 
однотипний людський «профіль», а професійні межі прийняття людини, яка 
розпочала взаємодію із соціальним працівником, тобто – це інструментальне 
прагматичне поняття в соціальній роботі. Поняття ж «людина нужденна» (у 
порівнянні з медициною: людина, яка захворіла або хворіє) ширше від 
поняття «клієнт» та вміщує в своєму змісті різні типи клієнтів: добровільних 
і недобровільних; тих, що шукають допомоги, і тих, яким допомога або 
взаємодія із фахівцями соціальної роботи призначена (призначають: суди, 
сім’я, друзі тощо). І якщо людина нужденна звернулась за допомогою, то 
соціальний працівник зобов’язаний встановити погляд людини зокрема на 
сутність саме її проблематики або труднощів, розпочати допомогу з того 
«місця», яке визначає соціальна відвертість людини – клієнта соціальної 
роботи: 

- як клієнт сприймає проблему, що стоїть перед ним; 
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- наскільки сильний дискомфорт або стрес вона викликає; 
- до якої степені порушені стабільність, рівновага; 
- яких заходів уже вживали для зміни ситуації; 
- які можливості є у клієнта, щоб подолати труднощі та інше. 
У зазначеному контексті з усією відвертістю постають питання не 

тільки прийняття сучасних пріоритетів вирішення соціальних проблем, 
актуальності дотримання соціальних прав та свобод людини, але й питання 
щодо інструментів та процедур соціальних працівників в сфері надзвичайно 
високого ризику непопулярних дій, обмежених рішень та імовірних сценаріїв 
поведінки людини. На наш погляд, зазначені питання більш вагомі, ніж 
«порядок» у понятійній сфері сучасної соціальної роботи.  

До речі, в Україні поки не існує однозначності щодо визначення 
«соціального працівника» як основного суб’єкта соціальної роботи. 
Текстовий аналіз цілого ряду нормативних документів дозволив встановити, 
що визначення «соціальний працівник» або «фахівець  із соціальної роботи», 
які найбільш поширені в соціальних комунікаціях, описах досвіду практики, 
сьогодні активно не вживаються. Натомість вживаються такі: «надавачі 
соціальних послуг»; «кваліфіковані соціальні працівники»; «спеціалісти з 
організації служб соціальної допомоги»; «суб’єкти, що надають соціальні 
послуги на професійній основі»; «працівники соціальної сфери»; 
«працівники соціальних служб»; «особи, залучені до організації діяльності та 
безпосереднього надання соціальних послуг на професійній основі» [3]. 
Визначення «фахівець з соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю» 
вживається в Законі «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» [2, 
ст.3], «спеціаліст із соціальної роботи» в Етичному кодексі [4]. Сам факт 
такої понятійної розпорошеності вказує поки що на невисоку ступінь тієї 
символічної влади, якою володіє інститут соціальної роботи в сучасному 
українському суспільстві [7, 23]. Дух протиріч та неоднозначності, 
стратегічного популізму в соціальній роботі на теренах України не є 
трагічними підставами зневажати чи недооцінювати предмет праці, 
суб’єктно-суб’єктний характер взаємодії чи цінності соціальної роботи.  

Найскладнішими в сучасній соціальній роботі є міжорганізаційні 
зв’язки та вміння скеровувати соціальний час в межах окремого випадку, 
щоб людське життя не стало «гіршим», щоб соціальний статус людини 
підвищувався, а не поринав у безодню соціальних конфліктів, негараздів, 
епідемій, змін.  

Дилема науки і практики підсилюється тим, що соціальна робота 
приймає краплинні рішення з найскладніших соціальних питань  (з 
глобальних та національних, актуалізованих та латентних на рівнях громади, 
групи, особистості), що стосуються розвитку суспільства в цілому та 
взаємодії людини і суспільства. Кожне соціальне питання, кожна соціальна 
проблема впливають на  задоволення потреб, інтересів людини, людську 
гідність та залишаються об’єктом прискіпливої уваги вчених і практиків, що 
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охоплюють великий спектр наукового знання в практичній соціальній роботі. 
Таким чином, при всій суперечливості, неоднозначності та повільності щодо 
формування в Україні інституту соціальної роботи, однозначно можна 
стверджувати, що соціальна робота –  це «формуючі засади інституту 
людини» [6, 7-8]. 

Як зазначено у зверненні Міжнародної федерації соціальних 
працівників до Всесвітнього дня соціальної роботи (2011 р.), глобальний 
порядок денний для соціальної роботи «буде завданням будь-якого уряду в 
світі та кожного міждержавного об’єднання…, що знову потребуватиме 
фундаментальної важливості соціальної роботи в світі». Актуальними є 
звернення колег по соціальній роботі щодо активізації пропаганди та агітації, 
як традиційних засобів соціальної роботи, у першу чергу проти насильства, 
несправедливості та порушення прав людини. Важливими також є уроки від 
минулого соціальної роботи, коли десятиріччями вибудовувалась мудрість, 
компетентність, впевненість соціальних працівників та протягом кількох 
днів, на жаль, руйнувались практики соціальної роботи. Ці уроки є особливо 
актуальні і для України: за умов проведення адміністративної реформи (з 
кінця 2010 р.), у невизначеному положенні залишилась ціла мережа центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, яка пройшла шлях становлення з 
1992 року. Таким чином, найкритичніше для соціальної роботи – це період 
реформування соціальних служб, період втручання у фундаментальні основи 
соціальної роботи.  

Незважаючи на обмеження і протиріччя, вищенаведені тенденції, 
соціальні працівники долучаються до формування традицій, досвіду, 
інструментального та інституційного надбання. Прикладом подібного є факт 
розробки «Обітниці соціального працівника в територіальній громаді м. 
Києва» (з 2003 року) та використання цього інституту (публічного 
проголошення; регулюючого застосування) по сьогоднішній день. Пошук 
нових видів, форм, тем утвердження соціальної роботи в місцевих громадах 
м. Києва привів нас до потреби у формуванні «Календаря соціальної роботи».    

Ми свідомо сформували «Календар соціального працівника» (див. 
таблицю 1) як персоналізований інструмент соціальної роботи, зорієнтований 
на становлення повноцінного інституту людини, її добробуту та 
самостійності. І в цьому ми вбачаємо головний показник статейного 
дослідження, факт лобіювання практики соціальної роботи в місцевих 
громадах та спільнотах.   

Таблиця 1. 
«Календар соціального працівника». 

Дата Основне визначення дати  
1 січня Всесвітній день миру / День всесвітніх молитв про мир  

20 січня День солідарності з дітьми вулиці  
21 січня День обіймів  
4 лютого Всесвітній день боротьби проти рака  

11 лютого Всес вітній день хворого  
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15 лютого День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав  

15 лютого Всесвітній день онкологічно хворих дітей  
17 лютого День спонтанного прояву доброти  
22 лютого Міжнародний день підтримки жертв злочинів  
8 березня Міжнародний жіночий день  
21 березня Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової 

дискримінації  
24 березня Всесвітній день боротьби з туберкульозом  
25 березня Міжнародний день памяті жертв рабства та работоргівлі  

Третій вівторок березня Всесвітній день соціальної роботи  
2 квітня Всесвітній день розповсюдження інформації з проблеми 

аутизму  
7 квітня Всесвітній день здоров'я 

24 квітня Міжнародний день солідарності молоді  
26 квітня Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій та 

катастроф  
28 квітня Всесвітній день охорони праці  
5 травня Міжнародний день боротьби за права інвалідів  
8 травня Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного напівмісяця  

8-9 травня Дні примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової 
війни  

Друга неділя травня День Матері  
15 травня День молодіжних і дитячих громадських організацій 

України. 
15 травня День сім’ї  

Третя неділя травня Всесвітній день пам’яті людей, померлих від СНІДу  
19 травня Міжнародний день боротьби з гепатитами  
21 травня Всесвітній день культурного різномаїття в ім’я діалогу та 

розвитку  
31 травня Всесвітній день без тютюну  
1 червня Міжнародний день захисту дітей 
4 червня Міжнародний день – невинних дітей – жертв насилля та 

агресії  
5 червня Всесвітній день навколишнього середовища  

12 червня Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 
14 червня Всесвітній день донора 

Третя неділя червня Всесвітній день батька  
20 червня Всесвітній день біженця  

Остання неділя червня День молоді України  
26 червня Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками 

та їх незаконним обігом 
28 червня День Конституції України  
11 липня Всесвітній день народонаселення  
6 серпня Міжнародний день «Лікарі світу за мир» 

12 серпня Міжнародний день молоді  
23 серпня Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та її 

ліквідації  
24 серпня День Незалежності України  
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10 вересня Всесвітній день запобігання самогубствам 
Третя неділя вересня День батька в Україні 

Четверта неділя вересня Міжнародний день глухонімих  
30 вересня День усиновлення  
1 жовтня Міжнародний день людей похилого віку 
2 жовтня Міжнародний день ненасильства 
6 жовтня Всесвітній день хоспісів  

10 жовтня Всесвітній день психічного здоров'я 
15 жовтня Міжнародний день білої тростини 
17 жовтня Міжнародний день боротьби за ліквідацію бідності 
24 жовтня День Організації Об’єднаних Націй (ООН). Всесвітній день 

інформації про розвиток  
25 жовтня Міжнародний день боротьби жінок за мир 
28 жовтня День визволення України від фашистських загарбників  

Перша субота листопада Всесвітній день чоловіків  
Перша неділя листопада День працівника соціальної сфери України  

9 листопада Міжнародний день проти фашизму, расизму та 
антисемітизму  

10 листопада Всесвітній день молоді 
13 листопада Всесвітній день доброти 
13 листопада Всесвітній день незрячих  
16 листопада Міжнародний день толерантності  
20 листопада Всесвітній день дитини 

Третій четвер  листопада Міжнародний день відмови від куріння 
25 листопада Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства над 

жінками 
Період з 25 листопада 

по 10 грудня 
Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства»  

28 листопада День пам’яті жертв трансфобії 
1 грудня Всесвітній День боротьби зі СНІДом або день солідарності з 

ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД 
2 грудня Міжнародний день боротьби за ліквідацію рабства  
3 грудня Міжнародний день інвалідів 
5 грудня Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та 

соціального розвитку (День волонтера) 
Друга неділя грудня День благодійності та благодійника 

10 грудня Міжнародний день прав людини 
14 грудня День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 
17 грудня Міжнародний день проти насилля над особами секс-бізнесу   
18 грудня Міжнародний день мігранта  
19 грудня Міжнародний день допомоги бідним 
20 грудня Міжнародний день солідарності людей  

 
Вибір дат календаря не був довільним. Це сумарний або комбінований 

підсумок опитування 154 спеціалістів та волонтерів соціальної роботи 
центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. Києва та 77 фахівців 

http://file.liga.net/holiday/150.html
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громадських, благодійних організацій столиці, які реалізують соціальні 
проекти3.  

Різні за віком та статтю, за досвідом соціальної роботи та вміннями 
допомоги різним категоріям клієнтів, учасники опитування однозначно 
схвалили ідею формування «Календаря соціального працівника» як відкритої 
інструментальної норми збільшення ініціативної участі, публічного 
авторитету та впевненості соціальних працівників у результатах соціальної 
роботи. В цілому до «Календаря соціального працівника» увійшло 80 дат, із 
них – 21 дата за змістом утвердження або популяризації сучасних соціальних 
цінностей та прав; 19 дат за змістом підтримки окремих соціальних груп або 
просвітницького наміру; 15 дат за змістом боротьби з негативними явищами, 
причинами або наслідками соціальних проблем або наміру з розширення 
контактів; 14 дат за змістом солідарності з народами, спільнотами, 
меншинами  або з намірами просвітницької роботи та розширення контактів; 
11 дат за змістом вшанування пам’яті людей різних соціальних категорій або 
з наміром популяризації соціальних прав та свобод, сучасних соціальних 
цінностей.  

Для соціальних працівників дати календаря є важливими, в першу 
чергу, через їх назву (коди актуальної теми, ідеї соціальної роботи) та 
об’єднавчі наміри щодо оцінки різноманітних  соціальних ситуацій; в другу 
чергу, через їх пряму дію на складові соціального життя громади або 
українського суспільства (влада, громадськість, спільноти, ЗМК).  

Соціальні працівники розглядають дати календаря як багатофункційне 
знаряддя ініціювання або проведення відкритого соціального діалогу в 
місцевій громаді та спільнотах, а саме: 

- по-перше (за важливістю), як привід для висловлення ЗМК 
персоналізованих позицій з різних соціальних проблем, альтернативних 
шляхів вирішення соціальних питань;   

- по-друге, як уповноваження для здійснення соціального навчання в 
різних групах населення: з метою популяризації соціальних цінностей або 
запобігання негативним явищам; як план-орієнтир навчання персоналу 
соціальної служби; 

- по-третє, як додаткова і публічна умова участі, наприклад, дітей, 
молоді, їхніх батьків, у обговоренні або прийнятті рішень; 

- по-четверте, як аргумент звернення до бізнесу або спонсорів для 
вирішення адресних соціальних питань; 

- по-п’яте, як особлива умова для співпраці з представниками інших 
соціальних служб (різних форм власності) заради утвердження партнерства і 
порозуміння в територіальній громаді.  

Учасники опитування менш за все (біля 12%) переймаються статусом 
дня (до прикладу: міжнародний, національний тощо). Більш за все (майже 

                                                           
3 Опитування проведено в кінці 2008 – на початку 2009 рр. Підсумки опитування друкуються вперше.  
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70%)  стурбовані тим, що серед дат будуть відсутні важливі дати (в їхньому 
розумінні) для соціальної взаємодії, до прикладу: день заснування соціальної 
служби, день прийняття обітниці соціального працівника,  день застосування 
важливих соціальних технологій (як-то «день створення першої в районі 
прийомної сім’ї», «день початку соціальної роботи з ВІЛ-позитивними», 
«день відкриття першого центру соціальної реабілітації для наркозалежних», 
тощо). Соціальні працівники вважають, що подібні «дні» мають бути 
визначеними менеджментом соціальних служб та знайти своє відображення в 
рішеннях місцевих органів влади.  

Соціальні працівники підкреслюють (майже 60%) важливість 
«Календаря соціального працівника» як акту універсальної дії для всіх груп 
соціальних працівників та волонтерів в територіальній громаді (за умов 
їхньої праці в державних, громадських, благодійних, приватних, релігійних 
організаціях). На відміну від регулюючих документів соціальної роботи, 
наприклад, законодавчих актів або Етичного кодексу соціальної роботи,  
«Календар соціального працівника» має виконувати основну функцію 
об’єднання соціальних працівників та підсилення їхньої ролі, значимості в 
соціумі. Для соціальних працівників (учасників опитування) є вагомим 
аргументом мотиваційна складова, а саме: 

- «Календар соціального працівника» через внесені дати має 
орієнтувати соціального працівника на систематичну публічну роботу. При 
цьому дати виконують роль уповноваження; 

- «Календар соціального працівника» є засобом прогнозування та 
розвитку суб’єктно-суб’єктних взаємодій «соціальних працівників і різних 
людей», що, у свою чергу, дозволяє соціальним працівникам цілеспрямовано 
та систематично тренувати особистісний  рівень реалізації цінностей та 
етичних норм соціальної роботи;   

- «Календар соціального працівника» в комплексі дат має 
утверджувати причетність соціальних працівників до соціальних, 
гуманістичних підходів або підходу «незалежного життя»,  та принципову їх 
противагу засилю в практиці роботи методів адміністративного підходу.  

Адміністративна модель або підхід – це не оцінний показник 
некомпетентності фахівців соціальної роботи, це умови, у яких соціальні 
працівники (переважно, за статусом державного службовця) є провідниками 
соціальної політики держави, а зміст їхньої діяльності, ціннісні орієнтири 
визначаються, в першу чергу, ставленням органів влади  до відповідних 
соціальних проблем, ситуацій. Із позицій адміністративного підходу, якщо  
клієнт у зіставленні з іншою людиною чогось позбавлений, то для нього ця 
ситуація «трагічна», а обмежені соціальні можливості є нібито складовою 
часткою самого клієнта,  його провиною. Людина стає об’єктом контролю, 
має «піддатися» процесу втручання, щоб відповідати уявленням про 
суспільну норму. У кожному випадку підсумком застосування 
«адміністративної взаємодії» є  рішення щодо відділення клієнта від громади, 
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оточення. На жаль, «адміністративна» взаємодія з людиною нужденною є 
прикрим фактом. Важливо звернути увагу не на відсоток застосування 
адміністративної моделі серед видів практичної діяльності в соціальній 
сфері, у сфері органів влади, а на те, що такий підхід до здійснення взаємодії 
досить активно впливає на зміст механізмів соціальної політики, структуру 
організації соціальної діяльності тощо.  

Процес становлення ролі соціального працівника доволі складний, 
відповідальний та довготривалий. Так, сьогодні в Україні багато соціальних 
працівників знаходиться в стані ілюзій, певна частина  так i не змогла через 
організаційно-методичну, багатогалузеву плутанину, некомпетентність 
управлінської ієрархії подолати період переходу від популяризації ідей 
діяльності до професійної, реальної  роботи з клієнтом. Теперішнім і 
майбутнім соціальним працівникам доводиться i доведеться не тільки 
вирішувати соціальні проблеми суспільства, а й відчувати на собі, 
з’ясовувати несформовані та досить великі очікування громадян з вимогами 
некомпетентності органів влади, чиновників, від яких все ще залежить 
добробут клієнтів соціального працівника. За таких умов «Календар 
соціального працівника» є інституційним шляхом самовідданого служіння 
інтересам людей, високого професіоналізму у вирішенні складних життєвих 
проблем клієнтів, реального внеску  щодо покращення соціальної ситуації в 
селі, місті, районі, регіоні. 
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Сітанська Лариса 
Шендеровський Костянтин   

 
Тематичні щорічні дати як засіб комунікації соціальної служби в 

територіальній громаді 
Стаття присвячується питанням роботи соціальної служби для сімї, дітей та молоді; тематичним 

датам соціального спрямування; розвитку комунікаційної справи. 
Ключові слова: соціальна служба; тематична дата; соціальна робота в територіальній громаді; 

інституалізація комунікацій організації вирішення соціальних проблем.  
 
Районний у м. Києві центр соціальних служб для сім'ї,  дітей та молоді 

(далі -  РЦСССДМ)  є  спеціальним  закладом,  що  забезпечує  організацію  
та проведення  у відповідній територіальній громаді соціальної роботи  з 
сім'ями,  дітьми та  молоддю, які  перебувають  у  складних  життєвих  
обставинах  та потребують сторонньої допомоги,  шляхом  їх  виявлення,  
обліку  та  вивчення потреб,   планування   та  визначення  методів  допомоги,  
надання соціальних  послуг,  забезпечення  за   необхідності   соціального  
супроводу [1, п.11.1]. Головна місія ЦСССДМ як організації комунальної 
форми власності полягає у здійсненні соціальної роботи для призначених 
клієнтів – отримувачів соціальних послуг. Межі «незахищеності» та 
«складних життєвих обставин» закономірно, як для державно-комунальних 
вітчизняних установ та закладів соціальної сфери, є достатньо абстрактним 
та умовними [3, ст.4], що дозволяє стверджувати про пряме відношення 
РЦСССДМ до всієї групи дітей, молоді, сімей, які проживають на відповідній 
території. Відповідно і визначається актуальність щонайменше з трьох 
питань: 

- по-перше,  це рівень відповідальності РЦСССДМ та його 
співвідношення до рівня ресурсного (в широкому розумінні) забезпечення 
соціальної роботи; 

- по-друге, це засоби комунікації в громаді та їх співвідношення з 
функціями менеджменту та технологіями соціальної роботи; 

- по-третє, це якість соціальної роботи та взаємозв’язок з іншими 
(механізми та результативність взаємодії) соціальними інституціями 
територіального комплексу, наприклад, Голосіївського району м. Києва.   

Зазначена обумовленість причетності РЦСССДМ до життєдіяльності 
абсолютно більшої частини населення, з одного боку, та те, що соціальні 
послуги РЦСССДМ є «державними  послугами  і  здійснюються   на 
безоплатній основі» [3, ст.17], з іншого боку, формують передумови розвитку 
на рівні кожного РЦСССДМ зокрема власного, не порівняльного, досвіду та 
практики добору засобів і ресурсів діяльності у відкритому соціальному 
просторі громади. Звернемо увагу і на ту обставину, що в основних 
нормативних документах практично не визначаються форми та межі 
взаємодії РЦСССДМ із ЗМК, власних ЗМК (друковані, електронні) у 
РЦСССДМ немає, структурний підрозділ з роботи із ЗМК чи зв’язків з 
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громадськістю – відсутній, посадова цільова відповідальність – не 
передбачена, а надання інформаційних соціальних послуг розглядається як 
багатоскладовий вид діяльності, а саме [2, ст.5]:  

- надання  інформації,  необхідної для  вирішення складної   життєвої   
ситуації   (довідкові    послуги); 

- розповсюдження    просвітницьких   та   культурно-освітніх   знань  
(просвітницькі  послуги);   

- поширення  об'єктивної  інформації  про  споживчі властивості та 
види соціальних послуг,  формування певних уявлень   і ставлення 
суспільства   до  соціальних    проблем (рекламно-пропагандистські послуги).  

Закон України «Про соціальні послуги» не визначає складових 
«комунікаційної діяльності», в тому числі «зв’язків з громадськістю». Закон 
України «Про соціальну роботу» вказує на необхідність «поширення 
просвітницьких   та    культурно-освітніх    знань, об'єктивної  інформації про 
види  соціальних послуг,  формування відповідального ставлення суспільства 
до соціальних проблем» в межах соціального обслуговування дітей, молоді 
та сімей, а також «інформаційно-просвітницької, пропагандистської    роботи 
в сім'ях,  серед дітей та молоді за місцем проживання,  навчання або роботи, 
спрямованої  на  формування  в особистості стандартів позитивної поведінки, 
здорового способу життя» в межах профілактичної роботи серед сімей, дітей 
та молоді» [3, ст.8 та 9]. Відповідно до основних законів України (зазначені в 
статті) РЦСССДМ не отримує права на формування самостійної 
комунікаційної стратегії та політики. Таким чином, ми визначаємо очевидне 
протиріччя в діяльності РЦСССДМ, а саме: з одного боку, високий рівень 
відповідальності за вирішення питань життєдіяльності населення, з іншого 
боку, нормативна несамостійність, безправність у здійсненні комунікаційної 
діяльності, з обмеженими складовими інформаційної діяльності.  

Проаналізуємо тільки один аспект практичної роботи РЦСССДМ, а 
саме: використання в соціальній роботі РЦСССДМ комунікаційного та 
соціального потенціалу тематичних щорічних дат.  

Чому «тематичних» дат? Офіційного пояснення не існує. Скоріше за 
все, використання предмету «дати» зорієнтовано на «теми» основних груп 
населення та соціальних проблем, які нормативно визначені як сфера 
компетентності соціальної служби. Таким чином, «тематичне» – це не 
«погано», не штамп, не стереотип, не призначення «дати». Первинним є тема, 
яка відповідає положенням про діяльність РЦСССДМ. Інша справа, що 
державно-комунальний статус закладу пов’язаний з постійним процесом 
адміністрування у прийнятті вищими за ієрархією організаціями 
короткотермінових або програмних рішень. Можливість вибору для 
РЦСССДМ існує.  

Предметом аналізу є перелік дат, які використовує РЦСССДМ щорічно 
протягом 2005-2010 років; при цьому, звернемо увагу на те, що для 
соціальної служби важливим є період підготовки до тематичної дати, що і 
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формує простір самодіяльності при здійсненні соціальної роботи (див. 
таблицю 1).  

Таблиця 1.   
Назва тематичного 
періоду РЦСССДМ 

Офіційний орієнтир назви 
дати Суб’єкти тематичних дій 

Заходи з нагоди 
Новорічних та 
Різдвяних свят 

Період з 19 грудня по 19 
січня 

Діти, молодь з функціональними 
обмеженнями. Літні та самотні 
люди. Волонтери та молодіжна 

участь у допомозі людям 
нужденним:  соціальне виховання. 

Заходи до Дня  
здоров’я 

7 квітня – Всесвітній день 
здоров’я 

Молодь та здоровий спосіб життя. 
Навички здорової поведінки. 

Заходи до Дня довкілля 17 квітня – Всесвітній день 
довкілля 

Волонтери та молодіжна участь: 
екологічне виховання та 

утвердження безпечності в 
громаді. 

Заходи до Дня 
Перемоги 

8-9 травня – Дні пам’яті та 
примирення, присвячені 

пам’яті жертв Другої 
світової війни. 

9 травня – День Перемоги 

Ветерани, інваліди та учасники 
війни. Волонтери та молодіжна 

участь: соціальне виховання. 

Заходи до Дня матері Друга неділя травня – День 
матері в Україні 

Матері. Сім’ї. Діти та молодь: 
соціальне виховання та 
утвердження свідомого 

батьківства. 

Заходи до Дня сім’ї 15 травня – Міжнародний 
день сім’ї 

Сім’ї. Молодь: соціальне 
виховання та профілактика 

неблагополуччя. 

Заходи до Дня пам’яті 
жертв СНІДу 

Третя неділя травня – День 
пам’яті померлих від 

СНІДу 

Діти та молодь. Сім’ї. 
Зниження темпів розповсюдження 

ВІЛ\СНІД. Профілактика 
негативних явищ. 

Заходи до Дня захисту 
прав дітей 

1 червня Міжнародний день 
захисту дітей 

Діти. Сім’ї. Громада. Участь дітей 
у життєдіяльності громади. 
Утвердження прав дітей та 

профілактика негативних явищ 
стосовно дітей.  Правова освіта. 

Заходи до Дня 
боротьби з 

наркозалежністю 

26 червня – Міжнародний 
день боротьби зі 

зловживанням наркотиками 
та їх незаконним обігом 

Молодь. Сім’ї. Профілактика 
негативних явищ. Формування 

навичок здорового способу життя 

Заходи до Дня батька Третя неділя вересня – 
День батька в Україні 

Батьки. Сім’ї. Діти та молодь: 
соціальне виховання та 
утвердження свідомого 

батьківства. 

День соціального 
працівника 

Перша неділя листопада – 
День працівника соціальної 

сфери України 
 

Соціальні працівники. Організації 
соціальної роботи в 

територіальній громаді. 
Волонтери. Утвердження 
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соціальної роботи як сучасного 
механізму вирішення соціальних 
проблем. Популяризація професії 

соціального працівника. 

Заходи до Дня інваліда 
3 грудня – Міжнародний 

день інвалідів 
 

Люди з функціональними 
обмеженнями. Сім’ї. Волонтери та 
молодіжна участь. Утвердження 

соціальної безбар’єрності та 
рівності прав. 

16 днів проти 
гендерного насильства 

Період з 25 листопада 
по 10 грудня 

Сім’ї. Громада. Профілактика 
негативних явищ. 

Здоровий спосіб життя. 

Заходи до Дня 
некуріння 

Третій четвер  листопада –
Міжнародний день відмови 

від куріння 

Діти. Молодь. Сім’ї. Утвердження 
здорового способу життя. 

Формування навичок безпечної 
поведінки. 

Заходи до Дня 
боротьби зі СНІДом 

1 грудня – Всесвітній День 
боротьби зі СНІДом або 
день солідарності з ВІЛ-

позитивними та хворими на 
СНІД 

Молодь. Сім’ї. Утвердження 
здорового способу життя. 

Профілактика негативних явищ. 
Соціальна підтримка людей що 

живуть з ВІЛ/СНІД. 
 
«Тематична за датами» діяльність РЦСССДМ охоплює практично весь 

календарний рік. За умов підготовки «до» дат, сумарний період 
організаційної діяльності в середньому складає 100-110 календарних днів, а 
це майже третина всього річного циклу роботи. Перелік «тем» формулюється 
в наступному значенні взаємодій, що відповідає нормам діяльності та 
підтверджує основні пріоритети розподілу соціальної роботи в 
територіальній громаді  як актуальної:   

А) в частині груп населення  
- молодь (в т.ч. волонтери) – 12 позицій;   
- сім’ї (діти, батьки)  – 11 позицій; 
- діти – 7 позицій; 
- батьки – 4 позиції;   
- громада - 3 позиції;   
- ветерани, інваліди та учасники війни,  літні та самотні люди – 2 

позиції; 
- люди з функціональними обмеженнями – 2 позиції;   
- соціальні працівники та організації соціальної роботи в 

територіальній громаді – 2 позиції.   
Б) в частині тем   
- участь дітей та молоді у життєдіяльності громади – 10 позицій;  
- профілактика негативних явищ – 8 позицій;  
- утвердження здорового способу життя – 7 позицій;  
- утвердження прав дітей та профілактика негативних дій стосовно 

дітей і молоді – 5 позицій;   
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- утвердження соціальної безбар’єрності та рівності прав – 4 позиції;  
- утвердження соціальної роботи як сучасного механізму вирішення 

соціальних проблем – 3 позицій. 
Серед основних видів роботи РЦСССДМ в контексті «тематичних дат» 

домінують такі: 
- тематичні зустрічі та передача соціальних знань – 50 %; 
- допомога конкретній людині – 30 %; 
- культурологічні заходи як умова утвердження соціальних цінностей 

– 30 %; 
- тематичні виставки з популяризацією досвіду роботи або 

стимулювання нових ідей для реалізації в громаді – 20 %;  
- тематичні збори-походи волонтерів та молоді – 25 %; 
- публічна діяльність з метою стимулювання звернень до РЦСССДМ 

щодо вирішення конкретної соціальної ситуації – 30 %; 
- надання оперативної соціальної допомоги або мобільної соціальної 

підтримки людям – 30 %; 
- організація умов для волонтерської діяльності – 30%. 
Таким чином, «тематична до дат» діяльність РЦСССДМ за видами 

робіт є багатоскладовою, а не однотипною; передбачає досягнення кількох 
головних результатів в один проміжок часу та трансформацію нормативних 
завдань в умовах обмежених ресурсів, їх акумуляцію; домінує вектор 
«теперішнього часу» з орієнтиром на «близьке майбутнє» соціальної служби. 
Крім того, аналіз «тематичних до дат» дій підтверджує принципові ознаки 
діяльності РЦСССДМ: публічність та відкритість, діяльність у відкритому 
соціальному середовищі та соціальне служіння інтересам спільнот. 
Системна соціальна індивідуальна та групова соціальна робота спрямована 
на запобігання(виявлення), підтримку та допомогу у подоланні складних 
життєвих обставин.  

Важливо звернути увагу на те, що зазначена очевидність динаміки та 
логіки дій РЦСССДМ позначається не тільки на зростанні власного, 
незрівнянного досвіду роботи, але й, в умовах обмежених ресурсів та 
протиріч здійснення соціальної роботи в територіальних громадах України, 
виникає група ризиків щодо «недооцінки» соціальної служби як організації 
соціальної роботи з боку вищих організацій, або її «використання» в 
інтересах третіх сторін, наприклад, органів влади.  

Аналіз тенденцій «тематичних до дат» дій РЦСССДМ дозволяє 
зазначити, що ця діяльність є оптимальною та кумулятивною. «Тематична до 
дат» діяльність є такою, що формує атрибутивну та внутрішню культуру 
соціальної служби як організації соціальної роботи, і це є вагомою 
передумовою для планової, цільової роботи (менеджмент) РЦСССДМ як 
нового типу організацій соціальної сфери (відсутні будь-які порівняння з 
радянсько-партійним періодом історичного буття України).     
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Якими бачаться шляхи розвитку «тематичного до дня» сценарію 
діяльності? 

По-перше, враховуючи в основі досвіду «тематичної до дня» діяльності  
суб’єктно-суб’єктний характер взаємодії, потрібно інституалізувати 
комунікаційну складову соціальної служби, таким чином, сформувати умови 
для стратегічної, цільової функціональної або структурної діяльності з метою 
прогнозованого і керованого впливу на вирішення соціальних проблем або 
питань. Іншими словами, пропонується «традиційне» відзначення 
«тематичної дати» актуалізувати або через ідеєю-звернення до громади, або 
через впровадження нової форми взаємодії. До прикладу: «Цього року 
РЦСССДМ запрошує відзначити День здоров’я як можливість утвердити в 
кожній сім’ї найголовніше: «Моя сім’я – сім’я здорових батьків та дітей!».    

По-друге, потрібно розширювати умови використання процесів 
соціальної (в т.ч. неформальної, громадянської) освіти як основний шлях 
вдосконалення соціального діалогу. «Тематичні дати» слугують як 
уповноважені агенти соціального добробуту та розвитку соціальної взаємодії 
в громаді. Іншими словами, пропонується активно використовувати соціальні 
знання як предмет «тематичної дії», добирати форми роботи не показового, а 
діалогового характеру.   

По-третє, доцільно розширити «тематику дат» (див. таблицю 2).  Вибір 
безумовно робить колектив або менеджмент РЦСССДМ (в залежності від 
типу прийняття рішень). Потрібно врахувати прогнозовану потребу не в 
кількості дат, а у необхідності, наприклад, щорічно розширювати 
«тематичний» перелік дат та запрошувати до взаємодії нові соціальні групи, 
нові соціальні теми, нові соціальні ідеї та інше. Це надасть публічній та 
відкритій діяльності РЦСССДМ додаткову прогнозовану умову позитивної 
динаміки. Окремо і принципово потрібно звернути увагу на розвиток дат 
надзвичайної важливості для спільнот та громади. До прикладу: «день 
народження РЦСССДМ», «день народження Голосіївської спільноти батьків 
дітей з функціональними обмеженнями», «день (річниця) заснування в 
Голосіївському районі системної допомоги наркозалежній молоді». 
Застосування зазначеного підходу розширить суспільну увагу, предмет 
соціального діалогу до соціальної проблематики, до результативності 
допомагаючих організацій, до позитивного фактору застосування соціальних 
технологій та інше.   

По-четверте, рекомендується перелік «тематичних дат» РЦСССДМ 
оформити як публічний перелік (а не тільки як інструмент менеджменту) на 
рівні інших атрибутів соціальної служби: перелік соціальних послуг; етичні 
правила соціальної служби тощо.     

Таблиця 2.   
Назва тематичної 

дії  РЦСССДМ 
Інші взаємопов’язані дати 

Заходи до Дня  
здоров’я 

11 лютого – Всесвітній день хворого. 
15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини. 
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24 березня – Всесвітній день боротьби з туберкульозом. 
19 травня – Всесвітній день боротьби з гепатитом. 
31 травня – Всесвітній день без тютюну.  
14 червня – Всесвітній день донора. 
10 вересня – Всесвітній день запобігання самогубствам. 
10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров'я.   

Заходи до Дня 
довкілля 

26 квітня. Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і 
катастроф. 
24 травня – Європейський День Парків. 
5 червня – Всесвітній день навколишнього середовища. 
16 вересня – Міжнародний день охорони озонового шару. 
14 грудня – День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС. 

Заходи до Дня 
матері 

Заходи до Дня сім’ї 

Третя неділя червня – Міжнародний День Батька. 
Третя неділя вересня – День батька в Україні.  
30 вересня – День усиновлення 
25 жовтня – Міжнародний день боротьби жінок за мир.  

Заходи до Дня 
захисту прав дітей 

20 січня – День солідарності з дітьми вулиці. 
10 лютого - День безпечного Інтернету. 
4 червня – Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії. 
12 червня – Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 
20 листопада — Всесвітній день дитини. 

День соціального 
працівника 

День заснування (народження) РЦСССДМ. 
День або річниця з часу уведення на території громади тієї чи іншої 
соціальної технології (наприклад, «День заснування в громаді 
допомоги наркозалежним»). 
8 травня – День Червоного хреста і Червоного півмісяця.  
15 травня – День молодіжних і дитячих громадських організацій 
України. 
10 листопада – Всесвітній день молоді. 
13 листопада - Всесвітній день доброти. 
16 листопада -  Міжнародний день толерантності.  
5 грудня – Міжнародний день добровольців в ім’я економічного та 
соціального розвитку (День волонтера).  
Друга неділя грудня  – день благодійності. 

Заходи до Дня 
інваліда 

2 квітня – Міжнародний день розповсюдження інформації про 
аутизм. 
5 травня – Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 
Остання неділя вересня –Міжнародний день глухонімих. 
1 жовтня – Міжнародний день людей похилого віку. 
15 жовтня  – Міжнародний день білої тростини. 
13 листопада – Всесвітній день сліпого. 

16 днів проти 
гендерного 
насильства 

2 жовтня – Міжнародний день ненасильства.  
25 листопада – Міжнародний день боротьби за ліквідацію 
насильства щодо жінок. 
28 листопада – День пам’яті жертв трансфобії. 
10 грудня – Міжнародний день прав людини.  
17 грудня – Міжнародний день проти насилля над особами секс-
бізнесу.   

 

http://file.liga.net/holiday/150.html
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Розширення «тематики дат» збільшить потенціал соціальної роботи, 
однак, потребуватиме переформовування «тематики до дат» у процесуальний 
вектор «тематики до і після дат»; «тематична дата» має стати центром 
актуалізації питань, поглядів, учасників та прикладом нових видів діяльності 
у відкритому соціальному середовищі.  

На нашу думку, зазначені шляхи розвитку не є «завершеним 
переліком», але принципові рекомендації в контексті аналізу сучасної 
соціальної роботи в територіальних громадах. Позитивним є те, що 
«тематичні дати» не перетворюються в «додатки» авторитарного чи 
формалізованого соціального управління, а використовуються з різним, 
продуманим соціальним спрямуванням для життєдіяльності спільнот, громад, 
що, безумовно, є гарною ознакою розвитку українського суспільства в 
цілому. При всіх «песимістичних» сценаріях розвитку соціальних служб 
(РЦСССДМ) «тематична за датами» діяльність залишається сильним 
джерелом потенціалу соціальної роботи та розвитку соціального імунітету 
територіальної громади.  

 
Література 
1. Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та 

молоддю. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2004 №1126 (в редакції від 
20.11.2009) // Офіційний вісник України вiд 17.09.2004 - 2004 р., № 35, стор. 111, ст. 2340.   

2. Про соціальні послуги. Закон України від 19.06.2003 №966 // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР), 2003, N 45, ст.358.   

3. Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю. Закон України від 
21.06.2001 №2558 // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2001, N 42, ст.213.   
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Полянська Яна  
студентка Інституту журналістики 
 

Соціальний календар січня.  
1 січня. 
 Всесвітній день миру (World Day of Peace). «Пробач – і знайдеш мир» - 

лейтмотив Всесвітнього дня миру, проголошеного римо-католицькою церквою. Концепція 
свята перегукується з уривком послання Папи Бенедикта ХVІ на 43-ій Всесвітній день 
миру 1 січня 2010 року: «Прагненню всіх людей доброї волі до миру, без сумніву, буде 
сприяти загальне признання нерозривного зв’язку, який існує між Богом, людськими 
істотами й усім творінням. Християни, освічені Божественним Об’явленням та вірні 
Традиції Церкви, дають свій власний вклад. Вони розглядають всесвіт і його велич у світлі 
творчого діла Отця і спасенного діла Христа, Який через Свою смерть і воскресіння 
примирив з Богом «і земне, і небесне». Захищати природне середовище, щоб будувати 
мирний світ, – це обов’язок кожної людини. «У цьому полягає невідкладний виклик, який 
треба прийняти з оновленим та одноголосним зобов’язанням; у цьому полягає провидінна 
можливість вручити новим поколінням перспективу кращого майбутнього для всіх. Це 
повинні усвідомити провідники держав і на кожному рівні всі ті, кому лежить на серці 
доля людства: захист діла творіння і здійснення миру глибоко пов’язані між собою! Тому 
закликаю всіх віруючих піднести гарячу молитву до Бога, всемогутнього Творця і 
милосердного Отця, щоб кожен чоловік і кожна жінка почули в своєму серці, прийняли і 
відповіли на настійливий заклик: «Якщо хочеш плекати мир – бережи діла творіння». 

Соціальна тематика для медіа: глобальне припинення вогню і відмовлення від 
насильства. Разом із тим, Генеральна Асамблея ООН закликає всі держави-члени, 
організації системи Організації Об'єднаних Націй, регіональні і неурядові організації й 
окремих людей відповідним чином відзначати цей День, у тому числі шляхом освіти й 
інформування громадськості, співпрацювати з Організацією Об'єднаних Націй. 

Звернемо увагу на 21 вересня: Міжнародний день миру (International Day of 
Peace). Раніше Міжнародний день миру відзначався у 3-й вівторок вересня за резолюцією 
Генеральної Асамблеї ООН від 30 листопада 1982 р., а в резолюції від 7 вересня 2001 року 
Генеральна Асамблея ухвалила, що починаючи з 2002 року Міжнародний день світу буде 
щорічно відзначатися 21 вересня. У цей же день 21 вересня в Україні також відзначається 
День миру. Офіційно свято встановлено у 2002 році, коли Президент України підписав 
Указ, яким ухвалив відмічати в Україні щорічно День миру з метою утвердження 
відданості ідеалам миру. 

Звернемо увагу на діяльність Корпусу Миру в Україні. В Україні Корпус Миру 
розпочав свою діяльність у травні 1992 року, коли тодішній Президент України та 
тодішній Президент США підписали двосторонню угоду про започаткування програм 
Корпусу Миру в Україні. Програма Корпусу Миру зареєстрована в Міністерстві 
економіки України як проект технічної допомоги США Україні. Партнерськими 
міністерствами Корпусу Миру є Міністерство економіки України, Міністерство освіти та 
науки та Міністерство у справах сім’ї, молоді та спорту. У своїй діяльності Корпус Миру 
США в Україні керується трьома основними цілями: надавати громадянам України 
допомогу у професійному розвитку; сприяти кращому розумінню американців 
українцями; сприяти кращому розумінню українців з боку американців. В Україні 
волонтери Корпусу Миру працюють за трьома проектами: 

- проект викладання англійської мови як іноземної – волонтери працюють у 
навчальних закладах усіх рівнів акредитації та викладають англійську мову;  



46 

 

- проект розвитку молоді – волонтери працюють переважно в середніх школах та 
коледжах та навчають молодих людей здоровому способу життя, інформаційним 
технологіям, основам планування кар’єри, навичкам працевлаштування тощо, а також 
здійснюють позакласну роботу з молоддю; 

- проект розвитку громад – волонтери працюють у громадських організаціях та 
державних установах, співпрацюють з місцевою владою та бізнесом та реалізують 
проекти соціальної та економічної спрямованості задля розвитку місцевих громад. 

Джерела інформації:  
Волонтери Корпусу Миру допомагатимуть просувати ЄС в Україні [сайт] / 

Режим доступу:  http://eu.prostir.ua/calendar/246501.html  
Корпус Миру США в Україні: 01032, Київ, а/с 204, вул. Саксаганського 111-А. 

Телефон: 8(044) 391 66 20. Факс: 8(044) 391 66 21 
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.undp.org.ua/  
Релігійна громада Української Греко-Католицької Церкви Блаженного 

Священномученика Миколая Чарнецького [сайт] / Режим доступу: 
http://charnetskyj.org.ua/    

Українська рада миру [сайт] / Режим доступу:  http://peacecouncil.org.ua/ua/    
 
 
11 січня. 
Міжнародний день «Дякую» (International Thank You Day). Свято з’явилося за 

ініціативою ООН і ЮНЕСКО. Сьогодні ніхто не береться визначити автора або історію 
прийняття рішення про цей День. День святковий як приклад максимальної ввічливості, 
вихованості, дружності та партнерства (відповідні і соціальні тематики для медіа).  

Історія і значення українського «дякую», російського «спасибо», англійського 
«Тhank you» набагато глибші від буденної вдячності. Цього дня особливо часто потрібно 
вимовляти слова вдячності. Психологи впевнені, що слова подяки здатні «згладити», 
заспокоїти і зігріти своєю теплотою. Головне, щоби «дякую» йшло від чистого серця! Не 
випадково здавна в народі існувало повір’я «не можна вимовляти слова, якщо це не від 
серця!». 

Звернемо увагу:  
- англійською: thank you, thanks; 
- німецькою: danke, Dank; 
- французькою: merci; 
- італійською: grazie, si deve ringraziare;  
- іспанською: gracias, agradecer;  
- казахською: рақмет.  
Звернемо увагу на «прохання – подяку»: 
- Прошу вас... . Будьте люб’язні... . Будь ласка... . 
- Дозвольте... . Мені хотілося би попросити Вас... . 
- Чи можу я попрохати Вас... . 
- Вам не важко буде... . чи не могли б Ви... . 
- Добре, що ми про все домовилися. 
- Дякую за цінні поради, за нову інформацію. 
- Дякую, що вислухали мене... 
- Дякую, що знайшли час зустрітися зі мною... 
- Прийміть мою щиру вдячність... .  
- Дозвольте висловити Вам подяку... . 

http://eu.prostir.ua/calendar/246501.html
http://www.undp.org.ua/
http://charnetskyj.org.ua/
http://peacecouncil.org.ua/ua/
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Звернемо увагу на Першу п’ятницю жовтня: Всесвітній день усмішки. День 
усмішки, запропонований американським художником Харві Боллом – винахідником 
кумедного сонячного обличчя, відомого як «усміхнене обличчя», або просто «смайлик».  

Звернемо увагу на 13 листопада: Всесвітній день доброти (World Kindness Day). 
13 листопада 1998 року в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього руху за 
доброту, у якій брали участь Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика 
Британія, США. Пізніше до руху приєдналися й інші країни. Спеціально для цього дня 
французький художник Орель створив символ: відкрите серце.  

Джерела інформації: 
Добра Україна. Історії доброти [сайт] / Режим доступу: http://www.kindukraine.com/story  
Скажи Дякую [сайт] / Режим доступу:  http://www.dobrota.in/project/skazhi-dyakuyu/  
Толерантність [сайт] / Режим доступу:  http://www.tolerance.sumy.ua/  
 
 
20 січня. 
День солідарності з дітьми вулиці. Історію виникнення цього дня не вдалось 

встановити. Та актуальність дня – поза будь-яким сумнівом!  
В Україні не прийнято вживати «діти вулиці»… Напевно, тому, що вулиці різні, 

проблемні ситуації у дітей – різні, «вхід» та «вихід» з вулиці абсолютно індивідуалізовані! 
За Законами України «Про охорону дитинства» та  «Про основи соціального захисту 
бездомних громадян та безпритульних дітей» використовуємо поняття «кинуті діти», 
«безпритульні», «бездоглядні», «соціальні сироти». Однак реальна ситуація в Україні 
свідчить, що проблема дитячої безпритульності з’явилася не вчора, але за різних умов 
вона розвивалася по-різному. Іноді важко навіть пояснити, що спонукає дітей залишати 
родину, школу, близьких людей і йти на вулицю. Феномен «дітей на вулиці» є симптомом 
соціального й економічного неблагополуччя в країні, а потім в сім’ї. Кожна безпритульна 
дитина – це індивідуальність, яка обирає свій спосіб життя. Вулиця – це те місце, де 
дитина працює, спілкується, грає, навчається «виживати» в екстремальних умовах, де 
відчуває «лікоть приятеля», свою захищеність... А чи відчуває дитина захист від влади, 
громади, кожного з нас?  

Принаймні, зауважимо по-дорослому: безпритульність – це не злочин, а доля, яка 
може спіткати навіть успішну людину...  

Безпритульні діти – діти, які були покинуті батьками, самі залишили сім’ю або 
дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання. Неофіційно 
їх – кілька сотень тисяч… офіційно: не знає ніхто, хіба органи міліції або служб у справах 
дітей за фактом втечі з дому, жебракування тощо. Є припущення, що близько 40% дітей в 
Україні – це діти з неблагополучних сімей або вихованці інтернатних закладів. Коли через 
кілька років це покоління прийде на зміну нинішньому, як це в цілому відіб’ється на 
нації? Тікають на вулицю не тільки діти бідняків і алко-, наркозалежних батьків, батьків-
насильників…дедалі частіше там опиняються діти зовні благополучних, заможних родин. 
Більшість безпритульних підлітків хворі на туберкульоз, венеричні та шкірні хвороби, у 
близько 10 % - СНІД. Ще одна біда – це відсутність віри в майбутнє. Безпритульні діти 
кочують по всій Україні. Взимку вони з’їжджаються до великих міст, влітку їдуть до 
моря. Вони завжди там, де багато людей, а отже, і багато можливостей заробити. Майже 
всі вуличні діти є жертвами торгівлі, експлуатації, у тому числі й представників 
кримінального світу, а пізніше і самі стають на шлях злочинності. Їх змушують 
жебракувати, красти, займатися проституцією та порнографією. Фахівці вважають, що 
масова дитяча бездоглядність може призвести до демографічної катастрофи в Україні. 
Пекуча і нерозв’язна проблема в Україні – безпритульні  діти. На перший погляд 
здається, що «дітей вулиці» стало менше. Проте це не так, адже вони навчились добре 

http://www.kindukraine.com/story
http://www.dobrota.in/project/skazhi-dyakuyu/
http://www.tolerance.sumy.ua/
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ховатися від очей правоохоронців. А ті, у свою чергу, звертають на них увагу лиш під 
час рейдів. У багатьох випадках затримана дитина втікає з притулку знову на вулицю, 
адже, щоб змінити своє життя, перш за все треба цього бажати. 

Кілька думок про головне: 
Думка 1…Правозахисники скаржаться, що в України немає самої ідеології 

боротьби з безпритульністю… 
Думка 2…«Щоб повернути наших безпритульних до життя, у нас, на жаль, поки 

недостатній рівень розвитку та організації роботи з ними. Але діяльність громадських 
організацій та державних установ сьогодні активно розвивається і досить швидко йде 
вперед. Це процес розвитку, звичайно, він буде покращуватися», – традиційне запевнення 
практиків соціальної роботи, соціального служіння, вуличної соціальної діяльності, 
мобільної соціальної допомоги та інше.  

Думка 3…«Насправді в Україні багато безпритульних. Але більшість із них 
просто не хочуть нічого змінювати. Знаю багато людей, підприємців, фермерів, хто 
погодився б пристроїти таку молоду  людину, кого обійшла доля – надати житло, роботу, 
але прийде хіба «алкоголік» чи «наркоман». Чи, може, усі безпритульні такі?» 

Думка 4 … «На жаль, поки що не спостерігається постійної і дієвої боротьби з 
безпритульністю. Останнім часом кажуть і пишуть набагато більше про безпритульних 
тварин, ніж людей…».  

Коротко в цей день. Відень: один із священнослужителів  з 10 ранку чистить взуття 
перехожим на східцях головного корпусу Віденського університету. Таким чином  церква 
та благодійна громада збирають гроші для проектів допомоги дітям рідного Києва. 
ЮНІСЕФ повідомила про збільшення кількості дітей в африканських країнах, яких 
звинувачують у зайнятті чорною магією.  Ізраїльська поліція встановлює в помешканнях 
неблагополучних сімей детектори насилля над дітьми. У Нігерії масове отруєння дітей 
свинцем: вже загинуло 30 дітей, які працювали на місцевих копальнях, ще понад 100 у 
важкому стані госпіталізовано. В Чехії кожна третя дитина сидить дома за комп’ютером і 
не відвідує ні гуртків, ні додаткових занять, ні спортивних секцій, ні підліткових клубів. 
Українські правозахисні організації заявляють про те, що Україна стала лідером з 
виробництва дитячої порнографії… 

Сьогодні день солідарності з дітьми вулиці… безпритульними… кинутими… 
бездоглядними дітьми. Потрібно зважити на дуже багато факторів, діяльність різних 
соціальних інституцій, на особливості різних вулиць в наших громадах. У питанні дітей 
не може бути вихвачених слів та подій! Одне, найголовніше: солідарність!!! 

Звертаємо увагу на 15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини.  
Звертаємо увагу на 1 червня: Міжнародний день захисту дітей (International 

Child Protection Day). Його започаткувала в листопаді 1949 року Міжнародна 
демократична федерація жінок, яка проголосила 1 червня днем боротьби за мир, проти 
експлуатації дитячої праці, за охорону здоров’я дітей, демократизацію їхнього виховання 
та навчання. Перший Міжнародний день захисту дітей було відзначено в 1950 році.  

Звертаємо увагу на 4 червня: Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії 
(International Day of Innocent Children Victims of Aggression). Цей день – присвячений 
насамперед тим дітям, що перебувають в зоні воєнних конфліктів.  

Звертаємо увагу на 12 червня - Всесвітній день боротьби проти застосування 
дитячої праці. 

Звертаємо увагу на 2 жовтня – Міжнародний день ненасильства. 
Звертаємо увагу на 20 листопада: Всесвітній день дитини. У 1954 році 

Генеральна Асамблея ООН рекомендувала всім країнам ввести в практику святкування 
Всесвітнього дня дитини як дня світового братерства і взаєморозуміння дітей, 
присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення добробуту дітей в усьому світі. 20 
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листопада знаменує день, у який Асамблея прийняла в 1959 році Декларацію прав дитини, 
а в 1989 році – Конвенцію про права дитини. 

Звертаємо увагу на 5 грудня - Міжнародний день радіо та телебачення в інтересах 
дитини.                              Джерела інформації:  

Благодійна організація АСПЕРН-КИЇВ http://www.aspern.org.ua/ 
Державна соціальна служба сім’ї, дітей та молоді http://www.dcssm.gov.ua/ 
Дитячий соціально-реабілітаційний центр «Сонячне світло» [сайт] / Режим 

доступу: http://www.sunshine-kiev.org/ua/html/about.html  
Допомога дітям вулиці (Львів) [сайт] / Режим доступу: http://kids.net.ua/ 
Допомога сім’ям і дітям // Міжнародний благодійний фонд КАРІТАС Україна 

[сайт] / Режим доступу: http://caritas-ua.org/ 
Заклади соціального захисту дітей / Діти // Міністерство України у справах сім’ї, 

молоді та спорту [сайт] / Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Міжнародна благодійна фундація «Отчий дім» [сайт] / Режим доступу: 

http://www.otchiy-dim.org/ua/  
Міжнародний благодійний фонд «Подих життя» [сайт] / Режим доступу: 

http://spiritusvitae.org.ua/  
Права дітей [сайт] / Режим доступу:  http://www.kidrights.ks.ua/  
Служба захисту дітей [сайт] / Режим доступу: http://www.children-ukraine.org/  
Служба у справах дітей [сайт] / Режим доступу: http://ssd-koda.gov.ua/  
Український фонд благополуччя дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.ccf.org.ua/main  
 
 
21 січня. 
День обіймів (World Hug Day).  Цього дня вважається пристойним обіймати 

навіть незнайомих людей. Витоки свята лежать в  студентському середовищі 
західноєвропейської молоді. Під час дружніх обіймів люди обмінюються позитивною 
енергією та заспокоюють нервову систему. На думку італійського професора медицини 
Вінченцо Маріньяно, обійми можна вважати своєрідним еліксиром вічної молодості, адже 
окрім іншого вони ще здатні продовжити тривалість життя. 

Звенути увагу на 16 листопада: Міжнародний день толерантності (International 
Day for Tolerance). У Парижі 16 листопада 1995 року 185 державами-членами ЮНЕСКО 
була прийнята Декларація Принципів Толерантності. Декларація визначає толерантність 
не тільки як моральний борг, але і як політичну і правову вимогу до окремих людей, груп 
людей і держав. Вона визначає положення толерантності стосовно міжнародних 
інструментів захисту прав людини. Декларація підкреслює, що державам варто 
розробляти нове законодавство, при виникненні необхідності забезпечення рівності в 
спілкуванні й у можливостях для всіх груп людей і окремих членів суспільства.  

Цікава та повчальна інформація:  
Free Hugs Campaign [сайт] / Режим доступу: http://www.freehugscampaign.org/  
National Hugging Day [сайт] / Режим доступу: http://www.nationalhuggingday.com/  
Проти Ненависті [сайт] / Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  
ЮНІСЕФ в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/ 
 
27 січня. 
Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. 
27 січня 1945 року – день звільнення полонених нацистського концтабору 

«Освенцім». Генеральна Асамблея ООН прийняла рішення відзначати Міжнародний день 

http://www.aspern.org.ua/
http://www.dcssm.gov.ua/
http://www.sunshine-kiev.org/ua/html/about.html
http://kids.net.ua/
http://caritas-ua.org/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://www.otchiy-dim.org/ua/
http://spiritusvitae.org.ua/
http://www.kidrights.ks.ua/
http://www.children-ukraine.org/
http://ssd-koda.gov.ua/
http://www.ccf.org.ua/main
http://www.freehugscampaign.org/
http://www.nationalhuggingday.com/
http://www.coalitionagainsthate.org/
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/
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пам’яті жертв Голокосту саме 27 січня. Співавторами рішення виступили близько ста 
країн, засуджуючи будь-які прояви релігійної нетерпимості, переслідування чи насилля 
щодо окремих осіб чи общин, зумовлені етнічним походженням чи релігійними 
віруваннями. Виконуючи цю резолюцію, Асамблея відкидає будь-які (цілковиті чи 
часткові) заперечення Голокосту як історичної події. 

Асамблея радить країнам-учасницям розробляти освітні програми для 
прищеплення майбутнім поколінням уроків Голокосту, щоб запобігти майбутнім актам 
геноциду. Асамблея дає рекомендації тим країнам, які активно зацікавленні в збереженні 
тих місць, що служили нацистськими таборами смерті, концентраційними таборами, 
таборами примусової праці і тюрмами впродовж Голокосту.  

Соціальна тематика для медіа: формування толерантності в суспільстві, в громаді, в 
спільноті та родина; запобігання та боротьба з проявами ксенофобії, расизму, фашизму; 
підтримка національних меншин; практика молодіжних субкультур та запобігання 
радикалізму.  

Джерела інформації:  
XenoDocuments.org.ua [сайт] / Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/  
Всеукраїнський Центр вивчення Голокосту «Ткума» (Дніпропетровськ, 

Україна) [сайт] / Режим доступу: http://tkuma.dp.ua/ 
Коаліція Проти Ненависті. Мониторинг в бывшем Советском Союзе [сайт] / 

Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  
Толерантність [сайт] / Режим доступу: http://www.tolerance.sumy.ua/  
Український центр вивчення історії Голокосту  [сайт] / Режим доступу: 

http://www.holocaust.kiev.ua/ 
Харківський музей Голокосту [сайт] / Режим доступу: 

http://www.holocaustmuseum.pochta.org/ 
 

 
Остання неділя січня.  
Всесвітній день допомоги хворим на проказу. Відзначається щороку в останню 

неділю січня, починаючи від 1954 року. Засновано 1953 року французьким громадським 
діячем Раулем Фоллеро, який присвятив усе життя боротьбі з хворобою Хансена – 
проказою. Мета Всесвітнього дня допомоги хворим на проказу – звернути увагу на 
проблему не тільки медичної, але й широкої світової громадськості, органів 
адміністративного управління, громадських організацій, ділових кіл, благодійних фондів, 
релігійних громад і приватних осіб.  

Основним девізом цього дня є боротьба з дискримінаційним ставленням до людей, 
хворих на проказу, надання їм усіх прав і можливостей для повноцінного життя, 
соціально-економічної реадаптації в суспільстві. У медичному плані ставиться завдання 
повної інтеграції лепрології в загальні служби охорони здоров'я. 

Соціальна тематика для медіа: запобігання інфекційним хворобам (проказа, 
туберкульоз інші); громадська та особистісна санітарія і гігієна; соціальна профілактична 
освіта в Україні тощо.  

 Джерела інформації: 
Здоров’я України [сайт] / Режим доступу:  http://www.health-ua.org/  
Проказа телесная и душевная  // Милосердие [сайт] / Режим доступу:  

http://www.miloserdie.ru/ 
 

 

http://www.xenodocuments.org.ua/
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Малахова Ірина 
студентка Інституту журналістики 
 

Соціальний календар лютого.  
4 лютого.  
Міжнародний день боротьби проти раку - проголошений «Міжнародним союзом  

боротьби з онкологічними захворюваннями» (Міжнародний союз проти раку) (UICC). 
Мета міжнародного дня - підвищення обізнаності про рак як один із найстрашніших 
захворювань сучасної цивілізації, залучення уваги до запобігання, виявлення та лікування 
цього захворювання.  

Рак – це загальне позначення більш ніж ста хвороб, які можуть вражати будь-яку 
частину організму. Одним з характерних ознак раку є швидке утворення аномальних 
клітин, що проростають за межі своїх звичайних кордонів і здатних проникати в 
довколишні частини організму і поширюватися в інші органи (цей процес називається 
метастазом). До 40% випадкам захворювання раком можна запобігти, уникаючи контакту 
з такими відомими канцерогенами, як тютюновий дим. 

Міжнародний день захисту від раку вказує громадськості на завдання, що стоять 
перед світом в боротьбі з раком і закликає політиків і організацій-членів UICC ставитися 
до боротьби з раком як до політичного пріоритету.  

Більше 70% всіх випадків смерті від раку відбувається в країнах з низьким і 
середнім рівнем доходу. У всьому світі найбільше число чоловіків помирає від таких 
п’яти видів раку (у порядку убування): рак легень, шлунка, печінки, ободової і прямої 
кишки та стравоходу. У всьому світі найбільше число жінок помирає від наступних п’яти 
видів раку (у порядку убування): раку грудей, легенів, шлунка, прямої і ободової кишки і 
шийки матки.  Вживання тютюну є єдиною найважливішою причиною розвитку раку в 
світі, якій можна запобігти. Одна п’ята частина всіх ракових захворювань у світі 
розвивається в результаті хронічної інфекції. При ранньому виявленні та належному 
лікуванні третя частина ракових захворювань виліковна. Можна допомогти всім 
пацієнтам, що страждають від болю, при застосуванні сучасних знань в царині зняття 
болю і наданні паліативної допомоги. Більше 30% ракових захворювань можна запобігти, 
головним чином, завдяки утриманню від вживання тютюну, здорового харчування, 
фізичної активності і профілактики інфекцій, які можуть призводити до раку. 

Кожного року формується спеціальне тематичне спрямування Міжнародного дня.  
У 2008 році завданням Всесвітнього дня боротьби проти раку було повідомлення 

батькам: «Вторинний дим є загрозою для вашого здоров’я і здоров’я вашої сім’ї. Не існує 
безпечного рівня впливу вторинного тютюнового диму. Подаруйте дитині дитинство без 
диму». 

Тема 2009 року – «Діти і вплив вторинного тютюнового диму». Близько 700 млн. 
дітей, майже половина всіх дітей у світі, вдихають забруднене тютюновим димом повітря, 
зокрема, будинки. 

Темою 2010 року стали слова: «Отримувати знання про вакцини проти вірусів, що 
викликають рак (наприклад, вакцина HBV)»;  

Тема 2011 року – «Навчати дітей і підлітків уникати опромінення 
ультрафіолетовим випромінюванням, що виходить від сонця ». 

Звернути увагу на 15 лютого: Міжнародний день онкохворої дитини. Ця дата 
відзначається в усьому світі організаціями, що входять до складу Міжнародної 
конфедерації батьків онкохворих дітей (ICCCPO). З 2003 року ICCD проводиться і в 
Україні.  
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Звернути увагу на 20 жовтня: Всеукраїнський день боротьби проти 
захворювання на рак молочної залози. Цей день був прийнятий у 2005 році указом 
Президента з метою активізації діяльності із запобігання виникненню і поширенню 
захворювань на рак молочної залози, привернення уваги суспільства до цієї проблеми.  

Соціальна тематика для медіа: запобігання хворобам на рак; ефективність 
допомоги хворим на рак (діти, молодь, жінки, чоловіки, особи похилого віку); доступність 
лікування та допомоги.  

Джерела інформації:  
Інформаційна магістраль – здоров’ю жінок [сайт] / Режим доступу:   

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/  
Інформаційний центр з профілактики раку [сайт] / Режим доступу:   

http://stopcancer.org.ua/index/zhinkam/0-19  
ЛІСОД. Лікарня сучасної онкологічної допомоги [сайт] / Режим доступу:   

http://www.lissod.com.ua/ 
 
 
Другий вівторок лютого.  
День безпечного Інтернету – день  запроваджено з 2004 р. організацією Insafe 

(Європейською мережею безпечного Інтернету).  
У 2008 р. у цей день понад 120 організацій у 56 країнах взяли участь у відзначенні 

Дня безпечного Інтернету, проводячи місцеві, національні та міжнародні заходи безпеки 
користувачів мережі, в першу чергу – дітей та підлітків.  

Основним завданням Дня безпечного Інтернету в 2009 р.  було встановлення 
діалогу між користувачами Інтернет-послуг, державними структурами та громадськими 
організаціями з представниками бізнес-структур, що займаються постачанням цих послуг 
та створюють новітні технології з метою підвищення рівня обізнаності щодо безпечного 
та відповідального користування Інтернетом, особливо серед дітей та молоді. На думку 
фахівців, основні причини появи віртуальної небезпеки для дітей – це загальна 
доступність матеріалів, які містять порнографію або пропагують насильство та 
жорстокість, прихований вплив комунікаційних властивостей Інтернету, відсутність 
нормативних положень, які б законодавчо закріпили поняття «порнографічна продукція, 
що розбещує дітей», недосконалість взаємодії між правоохоронними органами та 
Інтернет-провайдерами в цьому напрямку. 

Із збільшенням кількості юних користувачів мережі Інтернет в Україні більш 
актуально постає питання забезпечення їх безпеки у віртуальному світі. У відповідь на 
ситуацію, яка склалась в Україні, — мільйони користувачів віртуальної мережі не знають 
всіх ризиків, на які можуть потрапити в он-лайні — компанія «Майкрософт Україна» 
ініціювала створення Коаліції за безпеку дітей в Інтернеті. Вже другій рік підтримується 
ця ініціатива. За ініціативою «Майкрософт Україна» коаліція на початку 2009 року 
оголосила про запуск соціальної кампанії «Місяць безпечного Інтернету». 

Соціальна акція постійно набирає дедалі більших масштабів – дедалі більше людей 
кожного року підтримують ідею безпеки дітей в Інтернеті. Також, приєднавшись до 
кампанії Дня безпечного Інтернету, учителі різних навчальних закладів можуть проводити 
тренінги, відкриті уроки, круглі столи, батьківські збори. Існують для цього спеціальні  
методичні матеріали, корисні ресурси для підготовки до цих заходів. На одному з 
українських сайтів (Онляндія)  розташовані матеріали для батьків із конкретними 
порадами, рекомендаціями та інструкціями для забезпечення безпеки своїх дітей в 
Інтернеті.  

Крім зазначених соціальних тем, рекомендовано звернути увагу на соціальну 
проблему нехімічних залежностей, а саме:  інтернет-адикцію [М. Griffiths, 1995, I. 

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/
http://stopcancer.org.ua/index/zhinkam/0-19
http://www.lissod.com.ua/
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Goldberg 1996, М. Orzack, 1998, К. Young, 1998];  інтернет-мобільна адикцію (через доступ 
у Інтернет-мережу з мобільного телефону чи смартфону) та ін.;  аудіо/відео-адикцію 
(прослуховування музики на аудіоплеєрі, чи перегляд відео кліпів на відеоплеєрі) тощо. У 
цілому нехімічна залежність – будь-яка діяльність, для якої характерне прагнення 
відходу від реальності за допомогою зміни свого психічного стану без застосування 
хімічних речовин. Наразі проблема нехімічної залежності, залежності від ТВ, комп’ютерів 
та мобільних телефонів стоїть дуже гостро, особливо серед дітей.  

Джерела інформації:  
Безпека дітей в Інтернеті / Домашня // Молодь на роздоріжжі [сайт] / Режим 

доступу:   http://crossroads.org.ua/  
Безпека дітей в Інтернеті [сайт] / Режим доступу:   http://www.onlandia.org.ua/  
Безпека дітей в мобільному Інтернеті [сайт] / Режим доступу:   

http://www.kyivstar.ua/responsibility/product/children/  
МТС підводить підсумки семінару з безпеки дітей в інтернеті / Новини 

технологій / Новини та події / Головна // Іntel® «Навчання для майбутнього» [сайт] / 
Режим доступу:   http://iteach.com.ua/  

 
 
11 лютого. 
Всесвітній день хворого (англ. World Day of the Sick) – день, покликаний 

привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі люди по всій планеті. Цей 
день являє собою своєрідний соціальний захід, який проходить у всьому світі щорічно, 11 
лютого. Всесвітній день хворого відзначається з 1993 р., заснований 13 травня 1992 року 
за ініціативою Папи Римського Іоанна Павла ІІ, який визначив завдання цього дня: «... 
дати відчути співробітникам численних медичних організацій, віруючим, всьому 
громадянському суспільству необхідність забезпечення найкращого догляду за хворими і 
немічними, полегшення їхніх страждань». 

Дата для проведення цього всесвітнього дня була вибрана не випадково. Саме в цей 
день, 11 лютого в місті Лурд (Франція) відбулося явлення Богоматері Лурдської. Ця Свята 
Діва стала символом рятівниці хворих людей, бо під час свого іншого «явлення», кілька 
століть тому, за легендою, зцілила багато хворих жителів міста Лурд. 

Релігійні витоки Дня набули чіткого соціального спрямування. Тому в цей день 
проходять різноманітні акції милосердя та соціального навчання людей щодо допомоги 
хворим, які перебувають поруч, які перебувають у медичних закладах та хоспісах.  

Рекомендовано звернути увагу на 7 квітня: Всесвітній день здоров’я (World 
Health Day) відзначають у день створення Всесвітньої організації охорони здоров'я 
(ВООЗ) в системі ООН – спеціалізованої установи, що координує глобальні дії з боротьби 
з хворобами. 

Рекомендовано звернути увагу на 8 травня: Всесвітній день Червоного Хреста та 
Червоного напівмісяця (World Red Cross Red Crescent Day). Саме 8 травня 1828 року в 
Женеві народився той, хто став відомим згодом: громадський діяч, публіцист, гуманіст 
Анрі Дюнан. Він же і є засновником Суспільства Червоного Хреста. 

Джерела інформації: 
Ассоциация Психиатров Украины [сайт] / Режим доступу: http://www.upa-

psychiatry.org.ua/  
Европейское региональное бюро Всемирной организации охраны здоровья 

(ВООЗ)  [сайт] / Режим доступу: http://www.euro.who.int/  
Здоров’я / Для батьків //  Читальня Слоника Дзвоника [сайт] / Режим доступу: 

http://chytay.com.ua/  

http://crossroads.org.ua/
http://www.onlandia.org.ua/
http://www.kyivstar.ua/responsibility/product/children/
http://iteach.com.ua/
http://www.upa-psychiatry.org.ua/
http://www.upa-psychiatry.org.ua/
http://www.euro.who.int/
http://chytay.com.ua/
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Крокуємо здоровими у світле майбутнє / Розробки виховних годин // Педагогіка 
[сайт доцента Уманського державного педагогічного університету Стеценко Надії 
Миколаївни] / Режим доступу: http://pedagogika.at.ua/  

Рух за здоров’я. Всеукраїнська спілка громадських організацій [сайт] / Режим 
доступу: http://www.movementhealth.org/  

Твереза Україна [сайт] / Режим доступу: http://www.tvereza.info/ 
Товариство Червоного Хреста України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.redcross.org.ua/  
 
 
14 лютого.  
День Святого Валентина (Валентинів день, День Закоханих) – світське свято, 

яке відзначається в деяких країнах щороку 14 лютого.  
В основі – романтична легенда про Святого Валентина. Нібито християнський 

проповідник Валентин перебуваючи в римській в’язниці за віру та засуджений до страти,  
закохався у сліпу дівчину, доньку в’язничного наглядача; використовуючи медичні знання 
та силу любові, він зцілив недугу. За іншою легендою, сліпа дочка тюремника сама 
закохалася у Валентина. Той як священик, що дав обітницю безшлюбності, не міг 
відповісти на її почуття, але в ніч перед стратою (ніч проти 14 лютого) прислав їй 
зворушливий лист, який підписав «Твій Валентин». 

У пам’ять про це тепер у День Святого Валентина заведено дарувати одне одному 
«валентинки» - вітальні листівки у вигляді сердечок, з добрими побажаннями, словами 
кохання, пропозиціями руки та серця чи просто жартами, які не підписують, і той, хто 
отримує, повинен сам здогадатися, від кого вони надійшли. Також у цей день дарують 
коханим квіти (найчастіше троянди — символи кохання), цукерки-сердечка, інші сувеніри 
у вигляді сердечок, купідончиків, пташок, що цілуються. 

Широкої популярності в Західній Європі це свято набуло після XV століття. За 
переказом, винахід «валентинки» приписують герцогу Орлеанському Шарля. 1415 року, 
перебуваючи в англійському полоні після битви під Азенкуром, він нібито надсилав із 
лондонської в’язниці віршовані любовні послання своїй дружині. Одна з тодішніх 
«валентинок» нині зберігається в Британському Музеї. У США свято відзначають з 1777 
року. 

Утім, у римо-католицькій церкві св. Валентин офіційно вважається не 
покровителем закоханих, а покровителем людей, які страждають на нервові 
захворювання: ікони часто зображують Валентина в одязі священика або єпископа, який 
оздоровлює від епілепсії. За церковними переказами, на могилі св. Валентина один юнак, 
хворий на епілепсію, довго молився – і видужав. 

Цікаві традиції. Валентинів день в Англії та Шотландії в старовину 
супроводжувався таким звичаєм. Молоді люди клали до урни відповідну їхньому числу 
кількість квитків, з позначеними на них іменами молодих дівчат; потім кожен виймав 
один такий квиток. Дівчина, ім’я котрої діставалось таким чином молодій людині, ставала 
на наступний рік його «Валентиною», а він — її «Валентином». Це передбачало на цілий 
рік стосунки між молодими людьми, подібні до тих, що, за описом середньовічних 
романів, були між лицарем та його «дамою серця» (скрізь супроводжував її, складав їй 
сонети, грав на лютні тощо). Про цей звичай згадує у своїй знаменитій пісні шекспірівська 
Офелія. Ймовірно, він є ще дохристиянського походження. Ще донині Валентинів день у 
Шотландії та Англії дає молоді привід для різноманітних жартів та розваг. В Англії 
існувало повір’я, за яким перший мужчина, що його зустрічала дівчина 14 лютого, 
повинен був стати її Валентином – хоче вона цього чи ні. Але дівчата знайшли вихід із 
ситуації: цього дня вони гуляли з зав’язаними очима. Італійці в День Святого Валентина 

http://pedagogika.at.ua/
http://www.movementhealth.org/
http://www.tvereza.info/
http://www.redcross.org.ua/
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вважають своїм обов’язком дарувати коханим солодощі. В Італії цей день так і називають 
— «солодкий». Поляки цього дня відвідують Познань. Там, за повір’ям, лежать мощі 
Святого Валентина, а над головним престолом висить його чудодійна ікона. Поляки 
вірять, що проща до неї допомагає в любовних справах. Німці вважають Валентина 
покровителем психічно хворих, прикрашають в цей день всі лікарні червоними стрічками, 
а в каплицях проводять спеціальне Богослужіння. В Японії на День св. Валентина жінки і 
дівчата дарують чоловікам і хлопцям солодощі, переважно шоколад. І хоч це «свято 
закоханих», подарунки отримують не лише кохані, але й начальники чоловічої статі від 
підлеглих статі жіночої.  

День св. Валентина особливо поширений серед молоді. Літнє покоління сприймає 
його як чудернацьку примху «погано вихованих дітей та онуків» або як шкідливий 
імпортований звичай. Останніми роками День Святого Валентина набув і політичного 
звучання. Він був заборонений у Саудівській Аравії та Ірані. 2004 року радикальна група 
індуїстів «Шив Сена» демонстративно спалювала «валентинки» в Мумбаї. 

Позиція. З нагоди «Дня закоханих» директор Інституту родини та подружнього 
життя Львівської Богословської Академії Юрій Підлісний звернувся до молоді (2003): 
«Сьогоднішній світ переживає драматичні зміни, пов’язані з глобалізаційними процесами. 
Вони – цікаві і, водночас, багато в чому суперечливі та незрозумілі. Один із них – 
взаємопроникнення культур, традицій та звичаїв. Сучасна молода людина сприймає як 
звичне і самозрозуміле те, що для молодого покоління 10-20 років тому видавалось чужим 
і невідомим, часом ворожим. Таким є поширення в Україні звичного в західному світі 
свята святого Валентина… Це свято дає щоразу особливу нагоду задуматися над суттю 
любові, на якій, за словами Ісуса Христа, базується увесь закон і пророки… На жаль, ми 
стаємо свідками того, як любов та гідність людини підмінюється пристрастю й 
пропагуванням сексу, відірваного від подружжя, а саме свято перетворюється на 
комерцію і гонитву за зиском. Гідність чоловіка і жінки розтоптують, зводячи людину до 
предмету маніпулювання і до об’єкта чуттєвої насолоди, а вірність і взаємна пошана 
висміюються. Кожне покоління переймає від своїх батьків традиції свого народу, плекає 
їх, збагачує; нерідко переймає щось від народів інших, але теж творить своє, намагаючись 
створити щось цінне, гідне подиву і перейняття наступними поколіннями. Приймаючи 
свято закоханих, будьте свідомими свого вибору! Що ви святкуєте? Чисту і вірну любов 
чи тілесну хтивість, до якої підштовхують ті, хто зацікавлені в наживі за будь-яку ціну?». 

Звернути увагу на Другу неділю травня: День матері. У багатьох країнах світу 
відзначають День матері 13 травня. В Україні – цей день відзначається в другу неділю 
травня відповідно до Указу Президента України.  

Звернути увагу на 15 травня: Міжнародний день сім’ї (International Family Day) 
встановлений Генеральною Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 
травня. Встановлення цього дня покликане звернути увагу громадськості різних країн на 
численні проблеми сім’ї.  

Звернути увагу на Третю неділю червня: Міжнародний День Батька 
(International Father’s Day). Всесвітній  День батька — щорічне свято на честь батьків, 
що відзначається в більшості соціально розвинених країн. В Україні відзначають День 
батька в третю неділю вересня. 

Актуальна соціальна тематика для медіа: планування сімейного життя; любов, 
кохання та усвідомлене батьківство; проблеми гендерної рівності та запобігання сексизму.   

Цікаві електронні ресурси:  
Батькам треба знати // Права дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.kidrights.ks.ua/  
Всеукраїнська мережа організацій з відповідального батьківства [сайт] / Режим 

доступу: http://www.batkivstvo.org.ua/  

http://www.kidrights.ks.ua/
http://www.batkivstvo.org.ua/
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Дім і сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://dds.com.ua/  
Позитивне батьківство. Фотоконкурс "Світ дитячої мрії"  [сайт] / Режим доступу: 

http://www.family-album.com.ua/   
Сім’я // Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту [сайт] / Режим 

доступу:   http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Справи сімейні [сайт] / Режим доступу:  http://familytimes.com.ua/  
 
15 лютого. 
День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. 11 лютого 

2004 на підтримку ініціативи громадських організацій та з метою вшанування громадян 
України, які виконували військовий обов'язок на території інших держав, Президент 
України Указом встановив День вшанування учасників бойових дій на території інших 
держав. Цей день присвячений пам’яті військовослужбовців та воїнів-інтернаціоналістів, 
які брали участь у врегулюванні воєнних конфліктів на території іноземних держав.  

Для вшанування було обрано 15 лютого, оскільки в цей день у 1989 році з 
Демократичної Республіки Афганістан були виведені останні радянські війська. Тільки в 
ДРА за 10 років участі у військовому конфлікті Радянський Союз втратив убитими більше 
15 тисяч чоловік, серед яких було багато солдатів і офіцерів з України, майже 54 тисячі 
поранених, контужених і травмованих, 416 тисяч хворих… 

У цей день ми віддаємо шану тим солдатам і офіцерам, які з честю та гідністю 
виконували свій військовий обов’язок у горах Афганістану, пустелях Іраку, при 
врегулюванні конфлікту в Югославії та в інших вибухонебезпечних точках світу. 

На сьогодні в Україні проживають близько 150 тисяч учасників війни в 
Афганістані, з яких понад 8 тисяч зазнали поранень і 3560 – інваліди військових дій.  

Головний соціальний лейтмотив: у цей пам’ятний день ветерани та родини 
загиблих повинні відчути нашу турботу та вдячність; особлива увага питанням 
соціального захисту учасників бойових дій та інвалідів; молоде покоління потребує знань 
та культури миру, толерантності.   

Звернути увагу на 29 травня: Міжнародний день миротворців ООН. У 2002 році 
Генеральна Асамблея ООН оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців. Цей 
день покликаний віддати належне самопожертві і самовідданості миротворців, які несуть 
службу по всьому світу. В цей день у 1948 році Рада Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй заснувала першу місію з підтримки миру.  

Джерела інформації: 
Міністерство оборони України [сайт] / Режим доступу:  http://www.mil.gov.ua/  
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
Спеціальний миротворчий центр // Національна Академія внутрішніх справ 

[сайт] / Режим доступу:  http://www.naiau.kiev.ua/  
Українська спілка ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) [сайт] / 

Режим доступу:  http://www.usva.org.ua/  
 
15 лютого. 
Міжнародний день онкохворої дитини.  
15 лютого відзначається Міжнародний день онкохворої дитини (International 

Childhood Cancer Day, ICCD). Ця дата відзначається в усьому світі організаціями, що 
входять до складу Міжнародної конфедерації батьків онкохворих дітей (ICCCPO).  

Дитячий рак – це не фатальний вирок, сучасна медицина здатна на багато що, щоб 
протистояти недузі. Рак – небезпечне, важке, але на сьогодні виліковне захворювання. 
Якщо 30 років тому в Україні виживало до 10% дітей, хворих на рак, то сьогодні – більше 
половини. Треба тільки вчасно діагностувати захворювання, правильно його лікувати. Так 

http://dds.com.ua/
http://www.family-album.com.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://familytimes.com.ua/
http://www.mil.gov.ua/
http://un.org.ua/ua/
http://www.naiau.kiev.ua/
http://www.usva.org.ua/
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стверджують дитячі онкологи, які кожен день разом із батьками хворих дітей борються за 
життя маленьких онкологічних хворих. Але багато що в боротьбі за життя дітей, хворих 
на рак, залежить і від того, наскільки суспільство переконане, що ця боротьба здатна 
принести успіх.  

У вересні 2001 року у Люксембурзі на черговій зустрічі Міжнародної конфедерації 
батьків, чиї діти хворі на онкологічні захворювання, було прийнято рішення про 
проведення Міжнародного дня дитини, хворої на рак. З 2003 року 15 лютого офіційно 
вважається Міжнародним днем дитини, що хвора на рак. Основна мета цього дня – 
покращити  інформування суспільства про проблеми дитячих онкологічних хвороб. У цей 
день проводиться ряд акцій, що призвані звернути увагу суспільства на проблеми 
онкохворих дітей, такі як фотовиставки (наприклад, «Миті життя»), акція «Запали свічку» 
та інші. 

В Україні цей день відзначають з 2001 року.  
Приклади. В останні кілька років волонтерські групи проводять різні заходи, 

покликані привернути увагу громадськості до проблеми дитячої захворюваності на рак у 
нашій країні. У цьому році акція почалася 13 лютого прес-конференцією за участю 
представників благодійних організацій, на яку були запрошені кореспонденти з різних 
ЗМІ. Після чого в приміщенні Київського академічного молодого театру відкрилася 
виставка художніх робіт онкохворих дітей. У різних містах України проходять акції, під 
час яких на великих площах свічками викладено фразу «Я маю Надію», 
розповсюджується інформаційний матеріал для батьків, здійснюється соціальне навчання 
медиків та представників владних структур. Доброю традицією цього дня стала участь 
українських телезірок у здаванні крові для дітей з онкогематологічного відділення 
Київського обласного онкодиспансеру. 

Попри те, що дитяча онкологія в Україні має безліч невирішених питань, від 
відсутності вкрай необхідного для ефективного проведення променевої терапії лінійного 
прискорювача до проблем із підтримкою крові або її елементами, рекомендуємо 
медіапрацівникам  не так акцентувати на соціально-медичних проблемах, як розповідати 
про сім’ї хворих на рак дітей, волонтерів, благодійників. Адже тільки завдяки 
щохвилинній (у повному сенсі цього слова) підтримці найближчих серцю маленької 
людини людей її відчайдушний опір хворобі стає по-справжньому дієвим! 

Джерела інформації: 
Асоціація молодих донорів України [сайт] / Режим доступу:  http://www.krov.ua/  
Благодійний фонд «Дар надії» [сайт] / Режим доступу:  http://darnadii.com.ua/  
Благодійний фонд «Крила надії» [сайт] / Режим доступу:  http://krylanadiyi.org.ua/  
Благодійний фонд «Крона» [сайт] / Режим доступу:  http://www.krona.niko.ua/  
Благодійний фонд «Твій Ангел»  [сайт] / Режим доступу:  http://angel.com.ua/  
Права дітей та молоді в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://pravaditej.org.ua/  
 
 
17 лютого. 
День спонтанного прояву доброти (англ. Random Act of Kindness Day) - 

неофіційне свято, створене з ініціативи низки міжнародних благодійних організацій, на 
думку яких, ідеї цього дня мають планетарне значення. Це свято варто відзначати «всім 
світом» 17 лютого, незалежно від місця проживання, громадянства та національності. 
Організатори Дня спонтанного вияву доброти закликають бути в цей день не просто 
добрими і чуйними до чужої біди, а добрими безмежно і безкорисливо. 

 Видатний американський письменник, журналіст і громадський діяч Марк Твен 
казав: «Доброта – це те, що може побачити сліпий і почути глухий» 

http://www.krov.ua/
http://darnadii.com.ua/
http://krylanadiyi.org.ua/
http://www.krona.niko.ua/
http://angel.com.ua/
http://pravaditej.org.ua/
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Соціальний приклад. У Вінниці в Міжнародний день спонтанного прояву доброти, 
пройшла акція «Епідемія доброти». Перший захід відбувся на Театральній площі. Там 
зібралися «посланці доброти» і разом відкрили благодійний проект «Скриньку добра». У 
Міжнародний день спонтанного прояву доброти на центральній вулиці міста лунала 
музика весь день. У міському електротранспорті «посланці доброти» (група хлопців)  
поступалися місцем жінкам. Вони заходили в трамваї і тролейбуси на кінцевих зупинках, 
проїжджали кілька зупинок і після певного сигналу одночасно вставали і пропонували 
місця представницям слабкої статі. У рамках акції «Епідемія доброти» було передбачено 
також, що студенти навчальних закладів на вулицях міста роздаватимуть перехожим 
картки «Посміхнись. Будь добрим!». Водіям, кондукторам, продавцям та іншим людям, 
що заслуговують на подяку, вручили картки з написом «Ви приклад доброти. Дякуємо!». 

Приклад позиції: «Це свято ще маловідоме в Україні, але дуже потрібне нашому 
суспільству. Ми хочемо цими заходами показати людям, що навіть щирою посмішкою, 
гарним словом, незначною допомогою можна зробити атмосферу в нашому місті 
приємніше і краще. Така масовість добрих і красивих вчинків у цей день не повинна 
залишитися непоміченою, і ми переконані, що в серцях людей прокинеться той світлячок, 
який буде дарувати добро щодня».  

Звернути увагу на 13 листопада: Всесвітній день доброти. 13 листопада 1998 року 
в Токіо відкрилася перша конференція Всесвітнього руху за доброту, в якій брали участь 
Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія, США. Пізніше до руху 
приєдналися й інші країни. Спеціально для цього дня французький художник Орель 
створив символ – відкрите серце.  

Джерела інформації: 
Добра Україна. Історії доброти [сайт] / Режим доступу: http://www.kindukraine.com/story  
Епідемія Доброти // Вконтакте [сайт] / Режим доступу: http://vkontakte.ru/club14873508  
 
 
20 лютого. 
Всесвітній день соціальної справедливості (World Day of Social Justice) – 

всесвітній день, що відзначається ООН щороку 20 лютого, починаючи з 2009 року. У цей 
день ООН «пропонує всім державам-членам присвятити цей спеціальний день 
проведенню на національному рівні конкретних заходів відповідно до мети та завдань 
Всесвітньої зустрічі на найвищому рівні в інтересах соціального розвитку та ХХІV 
спеціальної сесії Генеральної Асамблеї». Ініціатива започаткування Всесвітнього дня 
соціальної справедливості належить урядові Киргизстану. У спеціальній резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН з цього приводу наголошується, що соціальний розвиток і 
соціальна справедливість – необхідні умови підтримки миру і безпеки як всередині кожної 
окремої країни, так і у взаємовідносинах між ними. Резолюція пропонує країнам-членам 
присвятити цей день проведенню конкретних заходів в інтересах соціального розвитку. 

Для Організації Об’єднаних Націй прагнення соціальної справедливості для всіх 
лежить в самому центрі глобальної місії зі сприяння розвитку та поваги людської гідності. 
Прийняття Міжнародною організацією праці (МОП) Декларації про соціальну 
справедливість з метою справедливої глобалізації є лише одним із прикладів, що свідчить 
про відданість системи Організації Об’єднаних Націй щодо забезпечення соціальної 
справедливості. У Декларації робиться наголос на гарантії досягнення справедливих 
результатів для всіх шляхом забезпечення зайнятості, соціального захисту, соціального 
діалогу та основоположних принципів і прав на робочому місці.  

Соціальна справедливість є основоположним принципом мирного та 
благополучного існування, як безпосередньо в самих країнах, так і у відносинах між ними. 
ООН підтримує принципи соціальної справедливості, пропагуючи рівність серед жінок та 
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чоловіків, або права корінних народів та мігрантів. «Ми сприяємо забезпеченню 
соціальної справедливості, долаючи перешкоди, що виникли перед людьми через їх 
відмінності по статі, віку, расової, етнічної та релігійної приналежності, культури або 
наявності інвалідності», – зазначено в резолюції Генеральної Асамблеї ООН.  

Як це не сумно, соціальна справедливість все ще залишається недосяжною мрією 
для величезної частини людства. Крайня бідність, голод, дискримінація та порушення 
прав людини досі завдають болючих ударів по моральності цивілізації. Глобальна 
фінансова криза несе загрозу ще більшого посилення цих явищ. 

Звернути увагу на 20 грудня: Міжнародний день солідарності людей, що був 
оголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого 
Десятиріччя ООН боротьби з ліквідацією бідності. Солідарність – це єдність переконань і 
дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, заснована на спільності 
інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна відповідальність. 

Соціальні теми для медіа: соціальна справедливість як шлях вирішення соціальних 
проблем меншин, подолання бідності, розвитку партнерства та поширення толерантності.  

Цікаві джерела інформації:  
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
Політична думка [сайт] / Режим доступу: http://www.politdumka.kiev.ua/  
Українські науковці в світі [сайт] / Режим доступу: http://www.usw.com.ua/  
 
 
22 лютого. 
Міжнародний день підтримки жертв злочинів – пам’ятна дата, покликана 

звернути увагу на проблеми постраждалих від кримінальних дій людей. Міжнародний 
день підтримки жертв злочинів з’явився в календарі цивілізованих країн 22 лютого 1990 
року, в день, коли Кабінет міністрів Великобританії опублікував «Хартію жертв 
злочинів». Слідом за Сполученим Королівством в тому ж році в Сполучених Штатах 
Америки був прийнятий федеральний закон, у якому виділені основні принципи 
судочинства щодо жертв злочинів. У цих документах було задекларовано право на 
справедливе і шанобливе ставлення до потерпілих з дотриманням гідності особи і 
конфіденційності; право на захист жертви злочину від обвинуваченого; право бути 
детально поінформованим про хід судового засідання, представляти свої інтереси і бути 
уважно вислуханим; непорушне право на реституцію, а також на інформацію про 
звинувачення, вирок, про відбування покарання злочинцем і дату його звільнення з місць 
ув’язнення (тюрми чи колонії). Ці приклади послужили поштовхом для всього 
демократичного світу, і в 1995 році в Каїрі  на IX Конгресі ООН відбулася знакова подія: 
акцент з пріоритетного захисту прав правопорушника був перенесений на пріоритетний 
захист жертви правопорушення. У когорті держав існують і реально діють законодавчі 
акти, чиєю метою є захист постраждалих від кримінальних дій, соціальна реабілітація 
жертв, компенсація матеріальної, моральної шкоди та шкоди здоров’ю. Близько двохсот 
програм допомоги потерпілим реалізується на планеті (від програм допомоги потерпілим 
від сексуального насильства до послуг слюсарів, які безкоштовно вставляють (змінюють) 
замки після квартирних крадіжок). Це суттєво допомагає потерпілим впоратися зі стресом, 
вийти з кризи, відчути, що вони не кинуті сам на сам зі своєю бідою. Крім цього, зазначені 
аспекти є прикладом актуальних соціальних тем для медіа в Україні, до прикладу: 
соціально-психологічні та правові фактори, які впливають на формування та прояв 
віктимності у жертв сексуальних злочинів або які впливають на реінтеграцію жертв 
насильства, злочинів на основі расової чи статевої ненависті.  

Нині кожний свідомий громадянин має розуміти, що дуже важливим є формування 
високого рівня правосвідомості та правової культури особливо в підростаючого 
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покоління, адже без глибоких знань права, вміння захиститися або не стати жертвою – 
розвиток  суспільства фактично неможливий. 

Цікаві джерела інформації:  
XenoDocuments.org.ua (Портал розроблено з метою відображення ситуації в сфері 

протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні. Сайт пропонує громадськості 
вільний доступ до систематизованої інформації та електронної бібліотеки законів, угод і 
публікацій) [сайт] / Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/  

Віктимологія як проблема психологічного аналізу / Режим доступу: 
http://www.social-science.com.ua/jornal_content/195/17e7a40d01aec98607a81108003dba41  

Коаліція Проти Ненависті. Мониторинг в бывшем Советском Союзе [сайт] / 
Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  

Міністерство юстиції України [сайт] / Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/ 
Національна експертна комісія України з питань захисту суспільної моралі 

[сайт] / Режим доступу: http://www.moral.gov.ua/  
Про презумпцію правоти і пріоритетності прав потерпілого / Режим доступу: 

http://www.jurist.net.ua/art.php?id=5  
 Рекомендації Ради Європи щодо допомоги потерпілим від злочинів / Режим 

доступу: http://www.commonground.org.ua/dld/doc/Rec_2006%20_8_%20of%20CoE_ukr.pdf 
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Скіць Олена  
студентка Інституту журналістики 
 

Соціальний календар березня. 
2 березня. 
Всесвітній день імунітету.  У 2002 р. Всесвітня організація з охорони здоровя 

(ВООЗ) вирішила 2 березня кожного року відзначати як Всесвітній день імунітету. 
Головний намір дня: акцентування уваги людей на проблемах, пов’язаних зі зростанням 
частоти різноманітних імунних захворювань, збереженням і зміцненням імунітету. 

Імунна система забезпечує протиінфекційний захист, протипухлинний нагляд і 
генетичну стабільність нашого організму. Ці функції здійснює природжений і набутий 
імунітет. Природжений імунітет – це клітинні та гуморальні фактори, що не володіють 
специфічністю, а набутий імунітет – це клітинні та гуморальні механізми, які наділені 
цільовою здатністю знищувати інфекційних, мутантних і чужорідних порушників нашого 
організму. Цікаво, що імунна система володіє такими властивостями, як мобільність, 
репродуктивна активність, автономність, специфічність і здатність до 
запам’ятовування. 

За даними Європейської асоціації імунодефіцитів, в Україні має бути близько 50 
тис. випадків первинних генетично детермінованих імунодефіцитів, а в нас зареєстровано 
лише близько 1000 таких хворих. Імунокомпрометованих осіб, які становлять групи 
ризику щодо розвитку алергійних, автоімунних, імунопроліферативних захворювань, у 
країнах Євросоюзу налічують від 15 до 38%. Нині нагальною є потреба фахового підходу 
до верифікації хвороб імунної системи, бо власне вони спричинюють ранню інвалідність і 
високу смертність серед дітей і людей молодого віку. Для забезпечення діяльності 
високоспеціалізованої імунологічної допомоги необхідне прийняття двох державних 
програм: «Імунодефіцити: діагностика, лікування, профілактика» та «Національна мережа 
алергійних і автоімунних захворювань». 

Звернути увагу на 1 грудня: Всесвітній День боротьби зі СНІДом або день 
солідарності з ВІЛ-позитивними та хворими на СНІД (як частіше висловлюються про 
цей день представники громадських організацій).  

Джерела інформації:  
Всеукраїнська база даних з ВІЛ/СНІД [сайт] / Режим доступу:  

http://www.db.hiv.org.ua/  
Державна служба України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших 

соціально небезпечних захворювань http://stop-aids.gov.ua/ 
Життя є! Допоможи в це повірити близькій людині [сайт] / Режим доступу:  

http://www.life.ammu.org.ua/  
Журнал «Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология»  

http://immuno.health-ua.com/  
 
 
8 березня. 
Міжнародний жіночий день  є датою, яку відзначають жіночі спільноти у всьому 

світі. У багатьох країнах цей день є національним святом. 
Ідея проведення Міжнародного жіночого дня вперше виникла на початку ХХ 

століття, коли промислово розвинений світ переживав період експансії і потрясінь, 
демографічного буму і появи радикальних ідеологій. Жінки на різних континентах, 
розділені національними кордонами або етнічними, мовними, культурними, 
економічними і політичними відмінностями, збиралися разом, щоб відзначити цей день, 
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сформувати традицію, яка втілює собою десятиліття боротьби за рівність, справедливість, 
мир і прогрес. 

У сучасному світі частіше за все цей день відзначають як День Жінок, Миру, Весни 
та Любові. Однак своїм корінням День сягає в багатовікову боротьбу жінок за участь у 
житті суспільства нарівні з чоловіками. Так, у Стародавній Греції Лісистрата заради 
припинення війни організувала страйк проти чоловіків; під час Французької Революції 
паризькі жінки, що виступали за «свободу, рівність та братерство», організували марш на 
Версаль і вимагали надання жінкам виборчого права.  Історія «жіночого дня» може 
починатися ще з часів Стародавнього Риму. Саме там і почали вшановувати жінок. Ще 
тоді вони отримували подарунки і вихідні. Навіть рабині отримували подарунки та 
звільнення від повсякденних справ. 8 березня 1857 року в Нью-Йорку був проведений 
страйк жінок; демонстрація організована робітницями текстильної промисловості на знак 
протесту проти умов праці. Та успіхом вона не увінчалася. 8 березня 1908 року знову 
доволі масштабна демонстрація: майже  15 тисяч жінок протестували в Нью-Йорку з 
вимогами підвищення зарплати та надання виборчого права. У 1910 році на Міжнародній 
конференції жінок-соціалісток у Копенгагені Клара Цеткін виступила з пропозицією про 
святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня, що прозвучало як заклик до всіх 
жінок світу включитися в боротьбу за рівноправність. Відгукуючись на цей заклик, жінки 
багатьох країн включаються в боротьбу проти бідності, за право на працю, повагу своєї 
гідності, за мир. У 1911 році це свято уперше відзначалося 19 березня в Австрії, Данії, 
Німеччині та Швейцарії. Тоді більш як мільйон чоловіків і жінок взяли участь у 
маніфестаціях. Крім права обирати і займати керівні пости, жінки домагалися рівних 
виробничих прав з чоловіками. А потім його відзначили 12 травня 1912 року. У Росії 
вперше Міжнародний жіночий день відзначався в 1913 році в Петербурзі. Вважають, що 
завдяки жінкам розпочалася Лютнева революція 1917 року. Однак, на теренах нашої 
країни Міжнародний жіночий день як святковий і вихідний відзначають з 1966 року. 

Звернути увагу на Другу неділю травня: День матері. У багатьох країнах світу 
відзначають День матері 13 травня. В Україні – цей день відзначається в другу неділю 
травня відповідно до Указу Президента України. Історія свята: у 1908 році молода 
американка Анна Джервіс з Філадельфії виступила з ініціативою вшановування матерів у 
пам’ять про свою матір, яка передчасно померла. Анна писала листи до державних 
установ, законодавчих органів, видатних осіб із пропозицією один день у році присвятити 
вшануванню матерів. 1910 року штат Вірджинія перший визнав День Матері як офіційне 
свято.  

Звернути увагу на 20 лютого: Всесвітній день соціальної справедливості (англ. 
World Day of Social Justice) – всесвітній день, що відзначається ООН щороку, починаючи з 
2009 року. 

Звернути увагу на 30 травня: День жіночої емансипації (День емансипе). 
Звернути увагу на 15 жовтня: Всесвітній день сільських жінок. Ідея проведення 

Всесвітнього дня сільських жінок була запропонована на 4-й Жіночій конференції ООН, 
що пройшла у 1995 році в Пекіні. Проведення цього дня розглядалося як практичний шлях 
отримання суспільного визнання й підтримки різнобічної ролі сільських жінок. 

Звернути увагу на 25 жовтня: Міжнародний день боротьби жінок за мир. 
Відзначається цей день за рішенням Міжнародної демократичної федерації жінок, 
починаючи  з 1980 року. 

Звернути увагу на період з 25 листопада по 10 грудня: Міжнародна акція «16 
днів проти гендерного насильства». Кампанія традиційно розпочинається 25 листопада, 
у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо жінок і триває 10 днів, до 10 
грудня – Дня прав людини. 



63 

 

Звернути увагу на 20 грудня: Міжнародний день солідарності людей, що був 
оголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого 
Десятиріччя ООН боротьби з ліквідацією бідності. 

Джерела інформації: 
Всесвітня жіноча інформаційно-комунікаційна та медіамережа [сайт] / Режим 

доступу: http://www.womenaction.org/  
Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: http://gender.net.ua/  
Жіноча професійна ліга [сайт] / Режим доступу:  http://lpw.org.ua/ua/ 
Жіночий Консорціум України [сайт] / Режим доступу: http://www.wcu-

network.org.ua/  
Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху [сайт] / Режим 

доступу:  http://gender.at.ua/     
Ла Страда Україна: міжнародний жіночий правозахисний центр [сайт] / Режим 

доступу: http://la-strada.org.ua/  
Права жінок та дітей в Україні [сайт] / Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/    
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні [сайт] / Режим доступу:   

http://gender.undp.org.ua/index.php?lang=ua  
Сайти гендерних громадських організацій [сайт] / Режим доступу: 

http://fem.org.ua/ua/index0.html  
Історія походження 8 Березня / Режим доступу:  

http://shkarivka.at.ua/publ/istorija_pokhodzhennja_8_bereznja/1-1-0-7  
 
 
12 березня. 
Всесвітній день боротьби з цензурою в мережі Інтернет  відзначається з 

ініціативи організації «Репортери без кордонів». Репортери без кордонів (Reporters 
Without Borders) – міжнародна недержавна організація захисту прав людини, яка оберігає 
свободу слова у всьому світі. Організація проводить боротьбу з цензурою та виступає за 
звільнення журналістів, котрі знаходяться в ув’язненні, пов’язаному з їх професійною 
діяльністю. При цьому організація опирається на параграф 19 Загальної декларації прав 
людини. Організація заснована в 1985 році в Парижі. 

У цей день усі небайдужі до проблеми цензури в інтернеті висловлюють свою 
незгоду з діями урядів, що накладають обмеження на свободу слова і самовираження у 
мережі Інтернет. «Репортери без кордонів» закликають шукачів на один день зняти будь-
яку цензуру з усіх міжнародних і локалізованих пошукових і новинних сервісів. Вони 
заявляють, що 12 березня має стати Днем свободи в Інтернеті. Правозахисники 
нагадують, що найбільші американські компанії всупереч своїм заявам про прихильність 
свободі слова активно допомагають урядам багатьох країн, насамперед Китаю, жорстко 
фільтрувати Інтернет. 

Соціальна тематика для медіа є досить широкою: від проблемних питань цензури в 
українських ЗМК до свободи слова та інших прав людини в України.  

Джерела інформації:  
ЗМІ в Україні. Свобода слова в Україні [сайт] / Режим доступу: http://ipc.kiev.ua/  
Reporters Without Borders [сайт] / Режим доступу: http://en.rsf.org/  
Комітет із боротьби з корупцією та захисту прав людини [сайт] / Режим 

доступу: http://komitet.kharkov.ua/  
OSCE (ОБСЕ- організація з безпеки та співробітництва в Європі) [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.osce.org/    
 

http://www.womenaction.org/
http://gender.net.ua/
http://lpw.org.ua/ua/
http://www.wcu-network.org.ua/
http://www.wcu-network.org.ua/
http://gender.at.ua/
http://la-strada.org.ua/
http://www.vsirivni.com.ua/
http://gender.undp.org.ua/index.php?lang=ua
http://fem.org.ua/ua/index0.html
http://shkarivka.at.ua/publ/istorija_pokhodzhennja_8_bereznja/1-1-0-7
http://ipc.kiev.ua/
http://en.rsf.org/
http://komitet.kharkov.ua/
http://www.osce.org/
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15 березня. 
Всесвітній день прав споживачів. Захист прав споживачів має глибокі історичні 

корені. Практично в усіх стародавніх зводах законів з найдавніших часів були присутні 
норми, що захищали права та інтереси громадян як споживачів. Йшов час, технології 
вдосконалювалися, ринок розвивався й з’явилася необхідність законодавчо закріпити 
деякі права споживачів і визначити відповідальність за їх порушення. 

Першими опікуватися споживчими правами почали у Сполучених Штатах 
Америки, пізніше інші країни також підтримали ініціативу. А організований рух 
споживачів з захисту своїх інтересів виник більш як сто років тому. У 1936 році з’явилася 
Національна асоціація споживачів у США. Після другої світової війни 1939-1945рр. 
споживчий рух набрав силу в багатьох західноєвропейських державах. Пізніше 
національні асоціації споживачів були створені у Франції й у ФРН (1951), у 
Великобританії (1957), у Канаді (1960). 

Офіційний відлік історії цього свята ведеться з 15 березня 1962 року. Саме того дня 
президент США Джон Кеннеді, виступаючи в американському Конгресі вперше у світовій 
історії, окреслив чотири невід’ємних споживчих права американських громадян, якими 
вони володіють незалежно від соціального стану, віку та уподобань. Серед них — право на 
безпеку, право на інформацію, право на вибір і право бути почутим, якщо твоїми правами 
нехтують. Пізніше до цих базових споживчих прав були додані ще чотири, також визнані 
світовим співтовариством: право на відшкодування збитків, право на споживчу освіту, 
право на задоволення базових потреб і право на здорове навколишнє середовище. 

Права громадян-споживачів задекларовані і в Конституції України. В Основному 
Законі зазначається: «Держава захищає права споживачів, здійснює контроль за якістю і 
безпечністю продукції та усіх видів послуг і робіт, сприяє діяльності громадських 
організацій споживачів». Бо ж споживачі, серед яких пенсіонери, діти, незаможні 
громадяни, потребують особливої уваги і надійного захисту, адже нерідко не в змозі 
самостійно відстояти свої права. Слід зазначити, що Україна першою з-поміж держав 
Радянського Союзу прийняла Закон «Про захист прав споживачів», який вивів розвиток 
споживчого руху на якісно новий етап і закріпив юридичний фундамент для захисту прав 
споживачів. Він надав можливість покупцям і клієнтам відстоювати свої інтереси. 

Соціальна тематика для медіа: закріплений за державою на такому високому 
законодавчому рівні обов’язок захищати споживача у повній мірі відповідає Загальній 
Декларації прав людини та іншим міжнародним правовим документам, які визнають права 
та інтереси споживачів невід’ємною складовою загальновизнаних прав людини. 

Всесвітній день прав споживача стосується всіх громадян взагалі та кожного 
окремо. І не лише тоді, коли ми оплачуємо вартість тих чи інших товарів. Дехто з нас 
навіть не підозрює, що споживачами ми стаємо і в якості пасажирів громадського 
транспорту, коли вмикаємо вдома світло чи газ, телефонуємо друзям. Адже за ці послуги, 
як і за багато іншого, ми сплачуємо власні кошти. 

Джерела інформації:  
Портал споживача [сайт] / Режим доступу: http://www.consumerinfo.org.ua/  
Потребитель [сайт] / Режим доступу: http://potrebitel.net.ua/  
Потребитель. Качество. Выбор [сайт] / Режим доступу: http://www.consumer.in.ua/  
 
 
Третій вівторок березня. 
Всесвітній день соціальної роботи встановлено за рішенням Міжнародної 

федерації соціальних працівників (International Federation of Social Workers (IFSW). 

http://www.consumerinfo.org.ua/
http://potrebitel.net.ua/
http://www.consumer.in.ua/
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До питання про сучасну роль соціальної роботи. За  умов  багаторічного  
економічного  становлення  української держави,  соціальної  незахищеності  населення,  
високого  рівня  безробіття підготовка та професійна діяльність фахівців сфери соціальних 
послуг, головне завдання  яких –  забезпечення  соціальних  умов  для  реалізації  
особистості  та  її суспільної  адаптації,  є  одним  з  ключових  моментів  розв’язання  
складних соціально-економічних проблем нашого суспільства. У сучасних умовах у нашій 
країні  відбувається  так  званий «бум соціальної  Роботи». Виникають  нові масштабні  
проекти  як  для  впровадження нових  підходів  до  вирішення  соціальних  проблем,  так  
і  для  підготовки  та перепідготовки  соціальних  працівників.  Проблеми  становлення  і 
функціонування  соціальної  роботи  в  Україні  та  за  кордоном,  формування  і 
вдосконалення змісту, форм, методів і засобів практичної діяльності соціальних 
працівників досліджують О. Безпалько,  Н. Заверіко, Н. Зімовец, І. Звєрєва, А. Капська, Л.  
Коваль,  Г.  Лактіонова,  М.  Лукашевич,  І. Мигович,  І.  Пінчук,  Т. Семигіна, С.  
Толстоухова, О. Трубавіна,  К. Шендеровський та інші.  

Сучасне покликання соціальної роботи – допомагати сім’ям, дітям та молоді, 
кожній людині поза будь-яких обмежень (стать, вік, освіта, громадянство тощо), які 
опинилися у складних життєвих обставинах. Соціальна робота здійснюється в соціальних 
службах (типова назва). До соціальних служб може звернутися кожен, хто потребує 
допомоги, розуміння, інформації – і саме тут вони отримають різноманітні соціальні 
послуги, підтримку, допомогу та догляд. Для вирішення вашої проблеми за потребою 
залучать необхідних фахових спеціалістів та волонтерів.  

Соціальні працівники доступні й мобільні, готові працювати в закладі, йти в сім’ю 
та виїжджати у віддалені райони, і що найголовніше – гарантують професіоналізм, 
конфіденційність та комплексність соціальних послуг. 

Міжнародна федерація соціальних працівників (МФСП або IFSW). Попередником 
цієї організації був міжнародний координуючий орган – Постійний секретаріат соціальних 
працівників, створений у 1928 р. з ініціативи семи національних Асоціацій, який вже у 
1956 р. сформувався в одну з найвідоміших НУО. Зараз МФСП об'єднує 70 національних 
асоціацій, 400 тисяч членів, одним із членів МФСП є Українська асоціація соціальних 
педагогів та спеціалістів з соціальної роботи. Основними документами Федерації є Статут, 
Міжнародний кодекс етики соціального працівника і Декларація про етичні принципи в 
соціальній роботі. За концепцією МФСРП, соціальна робота ґрунтується на гуманістичних 
ідеалах і націлена на задоволення потреб людини, на розвиток творчого потенціалу 
особистості. Найважливішими цілями МФСП проголошено: удосконалення соціальної 
роботи як професії; підтримка національних асоціацій у питаннях соціального 
планування, формування соціальної політики; розширення контактів і обмін досвідом 
соціальних працівників усіх країн; дотримання й удосконалення Кодексу етики 
професіонального соціального працівника. Фахова асоціація поширює інформацію через 
бюлетень організації і циркулярні листи членському складу; здійснює технічний і фаховий 
аналіз; обговорює проблеми професії; збирає кошти серед членського складу; інформує 
студентів і представників-початківців про можливості працевлаштування і підвищення 
кваліфікації.  

Звернути увагу на першу неділю листопада: День працівника соціальної сфери, 
що відзначається в Україні згідно з Указом Президента (№ 374/99, від 13.04.99 р.) в першу 
неділю листопада. День працівника соціальної сфери був встановлений на підтримку 
працівників системи органів праці і соціальної політики.  Це свято є свідченням високої 
оцінки державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної 
політики з питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці, 
трудових відносин, соціальної роботи та допомоги різним категоріям людей. 

Джерела інформації: 
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International Federation of Social Workers (IFSW) [сайт] / Режим доступу:   
http://www.ifsw.org/  

База данных InfoDisability [сайт] / Режим доступу:   http://www.infodisability.org/    
Всеукраїнська мережа ЛЖВ [сайт] / Режим доступу: http://network.org.ua/   
Головне управління соціального захисту населення м. Києва [сайт] / Режим 

доступу:    http://soczahyst.kiev.ua/PHP/  
Державна соціальна служба сім’ї, дітей та молоді [сайт] / Режим доступу:  

www.dcssm.gov.ua  
Державна служба зайнятості України [сайт] / Режим доступу:  

http://www.dcz.gov.ua/  
Київський міський центр СССДМ [сайт] / Режим доступу:  

http://www.ssm.kiev.ua/   
Ліга соціальних працівників України [сайт] / Режим доступу:  

http://ligasocial.org.ua/  
Міжнародна організація Червоного Хреста [сайт] / Режим доступу:  

http://www.icrc.org/eng/ 
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
Міністерство соціальної політики [сайт] / Режим доступу:   

http://www.mlsp.gov.ua/  
Пенсійний Фонд України [сайт] / Режим доступу:  http://www.pfu.gov.ua/  
Соціальна робота з дітьми та молоддю // Карітас Київ [сайт] / Режим доступу:   

http://caritas-kiev.org.ua/   
Соціальна педагогіка та соціальна робота [сайт] / Режим доступу:   

http://socpedagogika.narod.ru/  
Український Фонд «Благополуччя дітям» [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ccf.org.ua/  
 

 
 

21 березня. 
День боротьби за ліквідацію расової дискримінації. 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію расової дискримінації. Цього дня в 1960 

році в Шарпевілі (Південна Африка) поліція відкрила вогонь і вбила 69 осіб під час 
мирної демонстрації проти законів режиму апартеїду. Пройшло понад 50 років… сьогодні 
держави в світі активно приймають закони та вводять сурові покарання за злочини на 
расовому ґрунті; систематично здійснюють моніторинг становища в етнічних громадах; за 
рахунок бюджетів створюють нові робочі місця для представників національних меншин; 
уряди лобіюють інтереси представників етнічних груп та забезпечують їх участь в органах 
місцевої або центральної влади, поліції, армії, в закладах освіти, медицини, соціальних 
службах; постійними є акції інформування громадськості, спрямованих на те, щоб 
запобігти прояву расової дискримінації; створюються інститути омбудсменів, які 
займаються проблемою етнічної та расової рівності.  

Відзначається за рішенням XXI сесії Генеральної Асамблеї ООН від 26 жовтня 
1966 р. Проголошуючи цей День, Генеральна Асамблея закликала міжнародне 
співтовариство подвоїти зусилля з метою ліквідації всіх форм расової дискримінації. У 
1972 Генеральна Асамблея ухвалила назвати декаду (починаючи з 10 грудня 1973) 
Десятиліттям дій із боротьби проти расизму і расової дискримінації і ввела цю 
постанову в дію 10 грудня 1973, в 25-ту річницю Загальної декларації прав людини. 14 
грудня 1977 Асамблея прийняла Міжнародну декларацію проти апартеїду в спорті, 
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закликаючи держави припинити всі спортивні контакти з будь-якою країною, що 
проводить політику апартеїду.  

У рамках програми першого Десятиліття дій із боротьби проти расизму і расової 
дискримінації в 1979 році Генеральна Асамблея закликала всі держави відзначати 
тиждень солідарності з народами, які борються проти расизму і расової дискримінації, 
починаючи з 21 березня. У ПАР цей день відзначається як День прав людини. 

Соціальна тематика для медіа: від запитання «Наскільки ми різні – єдині?» – до 
аналізу причин сучасної ксенофобії та расизму в Україні.  

Звернути увагу на 21 травня: Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я 
діалогу та розвитку. 

Звернути увагу на 11 липня: Всесвітній день народонаселення. За кілька десятків 
років чисельність населення України зменшиться радикально і в 2050-му становитиме 26 
млн. осіб, а от населення Землі тільки зростатиме і старітиме. Такими заявами рясніють 
демографічні прогнози Світового банку та Організації Об’єднаних Націй.  

Звернути увагу на 9 серпня: Міжнародний день корінних народів світу. 
Генеральна Асамблея ООН у 1994 році оголосила про проведення Десятиліття корінних 
народів світу і відзначення 9 серпня Міжнародного дня корінних народів. Це було 
зроблено для того, щоб світова громадськість пам’ятала про необхідність проявляти 
турботу і солідарність з представниками корінного населення.  

Звернути  увагу на 9 листопада: Міжнародний день боротьби проти фашизму, 
расизму та антисемітизму.  

Звернути увагу на 16 листопада: Міжнародний день толерантності. 
Звернути увагу на 10 грудня: Всесвітній День прав людини. 
Звернути увагу на 20 грудня: Міжнародний день солідарності людей, який був 

оголошений Генеральною Асамблеєю ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого 
Десятиріччя ООН боротьби з ліквідацією бідності. Святкується кожен рік, 20 грудня, 
починаючи з 2006 року. 

Джерела інформації: 
XenoDocuments.org.ua [сайт] / Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/  
Бюро інформації Ради Європи в Україні [сайт] / Режим доступу:   

www.coe.kiev.ua  
ВАРТА. Громадська організація [сайт] / Режим доступу:  http://varta.at.ua/  
Інформація для мігрантів [сайт] / Режим доступу:  http://www.migration-

info.org.ua/ 
Коаліція Проти Ненависті. Мониторинг в бывшем Советском Союзе [сайт] / 

Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  
Міжнародна організація з міграції [сайт] / Режим доступу:   

http://www.iom.org.ua/  
Права людини в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://khpg.org/   
Толерантність [сайт] / Режим доступу:  http://www.tolerance.sumy.ua/  
Українська Гельсінська спілка [сайт] / Режим доступу:   http://helsinki.org.ua/  
 
 
 
21 березня.  
Всесвітній день землі. Свято проголошено Генеральним секретарем ООН у 

березні 1971 році. Відзначається щорічно в день весняного рівнодення. У цей день за 
традицією дзвонить Дзвін Миру. 

Звернути увагу на 22 квітня: День Землі. Уперше як міжнародна подія 
відзначалася у 1990 році. Знаменує початок довгострокових зусиль з рішення глобальних 
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проблем, пов’язаних з охороною навколишнього середовища. Проводиться за ініціативою 
США, де традиційно відзначається з 1970 року. 

Звернути увагу на 5 червня: Всесвітній день навколишнього середовища 
(World Environment Day). Ця дата була проголошена на 27-й сесії Генеральної Асамблеї 
ООН від 16 грудня 1972 року і вибрана в знак початку роботи Стокгольмської конференції 
з проблем навколишнього середовища, що також проходила в 1972 році. Відзначається 
щороку в усьому світі. У своїй резолюції Генеральна Асамблея закликає держави й 
організації системи ООН щороку в цей день проводити заходи, що підтверджують їх 
прагнення до збереження й покращення навколишнього середовища. 

Звернути увагу на 21 вересня: Міжнародний день миру.  
Звернути увагу на 24 жовтня: День Організації Об’єднаних Націй. 
Звернути увагу на 6 листопада: Міжнародний день запобігання експлуатації 

навколишнього середовища під час війни та збройних конфліктів. 
Джерела інформації: 
Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй (ПРООН) [сайт] / Режим 

доступу: http://www.undp.org.ua/ua  
Екологія життя [сайт] / Режим доступу: http://www.eco-live.com.ua/  
Екологічні новини [сайт] / Режим доступу: http://www.ozemle.net/  
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.undp.org.ua/  
 
 
24 березня. 
Всесвітній день боротьби з туберкульозом. Метою Всесвітнього дня боротьби 

проти туберкульозу є підвищення обізнаності про глобальну епідемію туберкульозу і 
зусилля з ліквідації цього захворювання. На сьогодні одна третина світового населення 
інфікована туберкульозом. Всесвітній день покликаний залучити уваги до масштабів цієї 
хвороби і способів її профілактики і лікування. 

Туберкульозом страждали люди і тварини з давніх-давен, ще з доісторичних часів 
глибокої стародавності – відколи існують люди на землі.  

У муміфікованих трупів єгиптян, що жили за 2000—2750 років до н.е. знайшли 
туберкульозне ураження кісток.  

В кінці ХІХ століття – на початку ХХ століття була всесвітня епідемія 
туберкульозу. Ця небезпека для людства стала поштовхом до значних відкриттів стосовно 
перемоги на туберкульозом.  

У 1882 р. німецький вчений Роберт Кох відкрив збудника туберкульозу, якого 
назвали його ім’ям – паличкою Коха, а зараз цього збудника називають мікобактерією 
туберкульозу. 

У 1887 р. наш співвітчизник із Галичини Іван Пулюй відкрив х-промені, а згодом у 
1895 р. їх відкрив німецький вчений Кондрат Рентген, за що він отримав Нобелівську 
премію. Це започаткувало розвиток рентгенології та поліпшило діагностику туберкульозу. 

У 1919 р. французькі вчені Кальмет і Герен розробили вакцину БЦЖ. Це відкриття 
започаткувало щеплення проти туберкульозу. 

У 1944 р. американський бактеріолог Ваксман, що народився на Вінничині, а 
навчався в Одесі, отримав антибіотик стрептоміцин, який виявився ефективним проти 
туберкульозу.  

Так із завершенням доантибактеріальної ери розпочалася антибактеріальна ера 
боротьби з туберкульозом.  

З 1965 р. почали застосовувати найефективніший і нині антимікобактеріальний 
препарат – рифампіцин. І до цього часу ефективнішого протитуберкульозного препарату в 
світі не знайдено. 

http://www.undp.org.ua/ua
http://www.eco-live.com.ua/
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http://www.undp.org.ua/
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Зараз третина населення земної кулі інфікована мікобактеріями туберкульозу. 
Щорічно в світі на туберкульоз захворюють 7 – 10 млн. чоловік. Загальна кількість хворих 
у світі досягає 50 – 60 млн 

Кожні 4 секунди жителі Землі захворівають на туберкульоз, а кожні 10 секунд від 
цієї хвороби помирає одна людина. Щороку туберкульоз забирає життя в 2 млн людей. 

Один хворий на туберкульоз може інфікувати в середньому 10–15 здорових осіб 
Ось чому Всесвітня Організація Охорони Здоров’я в 1993 році проголосила 

туберкульоз глобальною небезпекою. 24 березня за рішенням Всесвітньої організації 
охорони здоров’я (ВООЗ) по всьому світу відзначають День боротьби з туберкульозом. 
Цього дня в 1882 року, німецький мікробіолог Роберт Кох оголосив про відкриття 
мікробактерії (збудника) туберкульозу. Всесвітній день боротьби з туберкульозом 
проходить під гаслом «Я змагаюся з туберкульозом! Я можу перемогти туберкульоз». 
Метою Всесвітнього дня є поінформувати про глобальну епідемію туберкульозу якомога 
більше людей і дати всім зрозуміти, що чинити опір цій хворобі можна і треба.  

ВООЗ сподівається до 2050 року зупинити в більшості країн світу цю епідемію. 
Щороку на туберкульоз хворіють понад 40 тис. українців, помирають від цієї 

недуги більш як 10 тис. Туберкульоз став реальною загрозою національній безпеці 
України. Понад 60% хворих на туберкульоз в Україні належать до соціально незахищених 
та малозабезпечених верств населення. Водночас зростає кількість тих, хто захворів на 
туберкульоз, серед представників соціально-адаптованих верств населення. Так, із 1125 
киян, у яких у 2004 році було виявлено мікобактерії туберкульозу, лише 165 – люди з 
невизначеним місцем проживання або безпритульні. Як і раніше, найбільше непокоїть 
Херсонська область, Миколаївська та Донецька. Медики вважають, що погіршенню 
епідеміологічної ситуації значно сприяє епідемія ВІЛ/СНІДу в Україні, адже понад 30% 
ВІЛ-інфікованих хворіє на туберкульоз. Незважаючи на загрозливі дані, продовжується 
необґрунтована практика скорочення ліжок, перепрофілювання протитуберкульозних 
диспансерів. В Україні скорочено 7200 (34%) диспансерних ліжок, ліквідовано 86 (65%) 
протитуберкульозних санаторіїв, кількість ліжок у них скоротилась на 17 тис. (74,6%). 
Забезпеченість санаторно-курортними ліжками становить лише 1% від потреб. 

В Україні можна виділити декілька основних проблем, що стосуються ситуації з 
туберкульозу й втрати контролю над цією хворобою:  

1) зростаюче погіршення ефективності лікування хворих на туберкульоз;  
2) проблема хіміорезистентного туберкульозу;  
3) проблема позалегеневого туберкульозу;  
4) проблема скринінгової діагностики туберкульозу;  
5) проблема мікробіологічної діагностики туберкульозу; 
6) проблема туберкульозу у медичних працівників;  
7) туберкульоз серед ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД;  
8) проблема туберкульозу в пенітенціарній системі;  
9) погіршення матеріально-технічної бази та скорочення кадрового потенціалу 

протитуберкульозної служби. 
Джерела інформації: 
Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г. Яновського [сайт] 

/ Режим доступу: http://www.ifp.kiev.ua/  
Фундація «Громадський рух «Українці проти туберкульозу» [сайт] / Режим 

доступу:  http://stoptb.org.ua/  
Зупинимо туберкульоз // Фонд «Розвиток України» [сайт] / Режим доступу: 

http://www.fdu.org.ua/ua  
Лікування туберкульозу [сайт] / Режим доступу: http://tuberculosis.com.ua/  
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25 березня.  
Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 

присвячується мільйонам африканців, котрих змусили покинути рідну країну та 
зробили рабами. Понад 200 років тому, 25 березня 1807 року, Британський парламент 
прийняв Акт скасування работоргівлі, яким започаткував нову сторінку в історії Великої 
Британії і новий порядок в Британській імперії. Це була пропозиція Вільяма Вілберфорса 
– лідера парламентського руху за скасування рабства. 

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 
(International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) 
відзначається з 2008 р., щорічно. Міжнародний день встановлений Генеральною 
Асамблеєю ООН в 2007 році (резолюція № A/RES/62/122). Раніше 25 березня 2007 року 
було оголошено ООН «Міжнародним днем святкування 200-річчя відміни 
трансатлантичної работоргівлі». Цей день встановлено як доповнення до дня ЮНЕСКО 
(23 серпня).  

Звернути увагу на 23 серпня: Міжнародний день пам’яті жертв работоргівлі та 
її ліквідації. Відзначається за рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в день 
повстання рабів Сан-Домінго і Гаїті в 1791 році, яке поклало початок процесу ліквідації 
системи рабства. 

За даними ООН, у наш час щорічно понад 10 млн. людей із різних куточків світу 
шукають місце роботи в чужих краях. І майже кожен тридцять п'ятий житель планети є 
мігрантом, який працює далеко від того місця, де народився та жив або де живе його 
родина.  

Яка ситуація з трудовою міграцією сьогодні в нашій країні? В яких умовах живуть і 
працюють сьогодні українські заробітчани за кордоном? Чи існує сьогодні работоргівля? 
За даними державної статистики, офіційно зареєстрованих трудових мігрантів у 1996 р. 
було 12 тис., у 1998 р. – 24 тис., а у 2002 р. – 41 тис. осіб. В наступні роки чисельність 
українських трудових мігрантів невпинно зростала. Але реальна кількість працівників-
мігрантів у сотні разів більша, ніж дають будь-які статистичні дані. Річ у тім, що державна 
статистика фіксує лише офіційних трудових мігрантів – тих, хто, виїжджаючи за кордон, 
декларують участь у трудовій діяльності як мету виїзду і є легальними трудовими 
мігрантами в приймаючих країнах. Неофіційна легальна міграція – це коли наші 
співвітчизники їдуть за кордон із декларованою метою туризму, відвідування родичів 
тощо, але потім працевлаштовуються та реєструються в тій чи іншій країні і стають 
цілком легальними трудовими мігрантами. При цьому вони не можуть бути відстежені 
вітчизняною статистикою. Окрім того, існує успішна нелегальна міграція – це коли люди 
їдуть за кордон і займаються там незареєстрованими видами діяльності, дозволеними 
місцевим законодавством. До трудових мігрантів належать і ті, хто виходить у море під 
іноземними прапорами або керує літаками чужоземних авіаліній.  

Окреме місце займає міграція жертв злочинних угрупувань. Йдеться про торгівлю 
людьми та інші випадки перебування громадян України в нелюдських умовах або їхню 
зайнятість протиправною діяльністю за кордоном не з власної волі. Це сучасна 
работоргівля, яка є дуже прибутковим транснаціональним кримінальним бізнесом, що 
поступається прибутками лише торгівлі зброєю та наркотиками. Работоргівля здавна була 
й залишається в руках організованої злочинності. Торгівля людьми, зокрема дітьми та 
жінками, в сучасних її формах наприкінці ХХ століття набула безпрецедентного 
поширення в усьому світі. У неї постійно втягуються нові країни. Це лихо не обминуло й 
Україну, яка стала як країною-донором, так і країною для транзиту «живого товару».  

Оскільки сучасна работоргівля є тіньовим «бізнесом», важко встановити реальні 
розміри прибутків, які вона дає. Інформаційно-аналітичний центр «Громадський простір» 
повідомляє, що вони сягають до 10 мільярдів доларів на рік. За даними Міжнародної 
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організації з міграції в Україні з 1991 року від торгівлі людьми постраждали 100 тисяч 
наших співвітчизників. 80% всіх випадків торгівлі людьми — це трудова експлуатація. 
Кожен десятий громадянин України стикався з випадками торгівлі людьми у своєму 
найближчому оточенні. За останні 5 років українці були продані до 47 країн світу, 
найбільше до Туреччини, Росії, Польщі, Італії, Чехії, Ізраїлю.  

Щороку мільйони чоловіків, дітей та жінок продаються по всьому світу в умови, 
близькі до рабства. Незважаючи на те, що торгівля людьми в кожній країні чи регіоні має 
різні форми, існують певні спільні риси. Торговці людьми перш за все обирають своїх 
жертв в країнах чи регіонах зі складними соціальними та економічними умовами життя та 
обмеженими можливостями. Жінки та діти особливо вразливі і є основною цільовою 
групою торговців людьми. Торговці людьми часто приваблюють своїх жертв фальшивими 
обіцянками хорошої роботи в іншій країні чи регіоні; деяких набирають шлюбні 
агентства; інколи жертв викрадають чи продають. Потрапляючи під контроль торговців, 
жертви звичайно потрапляють в принизливу ситуацію, близьку до рабства, включаючи 
примусову проституцію. Майже в усіх випадках торговці забирають заощадження та 
паспорти жертв, застосовують насильство, залякування та боргову залежність для того, 
щоб добитися їх покірності. Торговці людьми отримують величезні прибутки від такої 
торгівлі. Лише незначній кількості жертв вдається втекти від торговців або домовитися з 
ними про інші умови праці. У багатьох випадках умови, у яких перебувають жертви 
торгівлі людьми, є дуже жорстокими. 

Торгівля людьми, а особливо жінками та дітьми, була проголошена міжнародним 
співтовариством неприпустимим порушенням прав людини, формою «сучасного рабства», 
а також особливою формою насильства проти жінок. Уряди країн несуть відповідальність 
за захист прав людини на своїх територіях, тому вони зобов'язані захищати громадян від 
таких дій, карати будь-які порушення та надавати ефективний судовий захист жертвам. 

У багатьох країнах закони, політика та стратегії не можуть подолати чи запобігти 
торгівлі людьми, або захистити права жертв такої торгівлі. Правоохоронні органи в цих 
випадках діють досить мляво, а покарання для торговців людьми призначається незначне. 
Якщо закони і захищаються, то перш за все це спрямовується проти самої жертви, яку 
арештовують та депортують за нелегальний в’їзд до країни чи нелегальну роботу в країні.  

Міжнародне співтовариство визнало міжнародним злочином рабство і 
работоргівлю.  

Джерела інформації: 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) [сайт] / Режим доступу:  

http://www.iom.org.ua/  
Міжнародна організація праці (МОП) [сайт] / Режим доступу:  http://www.ilo.org/  
Ла Страда Україна. Міжнародний правозахисний жіночий центр [сайт] / Режим 

доступу:  http://la-strada.org.ua  
Ресурсний центр / Мережа // Жіночий консорціум України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.wcu-network.org.ua/ua/  
Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми  [сайт] / Режим 

доступу: http://ctu.mvs.gov.ua/ukr/news/  
 
 

 
 
 
 
 

http://www.iom.org.ua/
http://www.ilo.org/
http://la-strada.org.ua/
http://www.wcu-network.org.ua/ua/
http://ctu.mvs.gov.ua/ukr/news/
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Ріпа Олена 
студентка Інституту журналістики   

 
Соціальний календар квітня.  

2 квітня.  
Міжнародний день розповсюдження інформації про аутизм. (International 

Autism Awareness Day). Щорічно 2 квітня відзначається Всесвітній День 
розповсюдження знань про аутизм, встановлений Генеральною асамблеєю ООН 18 грудня 
2007 р. (резолюція №A/RES/62/139). Мета цього дня – інформування суспільства про 
проблеми аутичних дітей. Такий захід пов’язаний з тим, що з кожним роком кількість осіб 
з аутизмом катастрофічно збільшується, аутизм не знає расових, національних або 
соціальних меж. На сьогодні аутизм зустрічається частіше, ніж сліпота і глухота разом 
узяті. Тому аутизм названо епідемією ХХІ сторіччя, одним із загрозливих діагнозів, так 
само, як СНІД, цукровий діабет та рак. 

Резолюція ООН покликана привернути увагу світової громадськості до аутизму як 
вельми поширеної недуги, що впливає на життя мільйонів людей на планеті. ООН 
закликає держави вживати всіх необхідних заходів для розповсюдження знання про 
аутизм, сприяти ранньому діагностуванню та втручанню у розвиток хвороби. Крім того, 
метою відзначення Міжнародного дня розповсюдження інформації про аутизм є 
вшанування унікальних талантів і навичок людей з аутизмом та приділення їм особливої 
уваги як особливим членам суспільства. 

Найвідомішим символом Дня є стрічка з зображенням  різнокольорових частинок 
пазла, яку громадські організації, що присвячують свою діяльність цій проблемі, 
закликають одягати 2 квітня на знак обізнаності і пошани. Ще один символ WAAD – 
блакитний колір, тож блакитні речі згодяться замість стрічки. Щороку в ніч з 1 на 2 квітня 
всі визначні споруди Північної Америки, включно з Емпайр Стейт Білдінг в Нью-Йорку та 
Сі-Ун Тауер у Торонто, освітлюються зсередини яскравим блакитним світлом. 
Ініціаторами такого флеш-мобу стали громадські організації, які присвячують свою 
діяльність проблемі аутизму. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: запобігання стигматизації; просвітництво з 
питань життєдіяльності хворих, позитивної ролі соціальних інституцій та підтримка 
батьків хворих дітей. Особливу увагу рекомендується звернути на діяльність ресурсних 
центрів для батьків.  

Рекомендовані джерела: 
Аутизм в Україні [сайт] / Режим доступу: http://autism.in.ua/  
Сонячне коло. Громадська організація підтримки людей з аутизмом [сайт] / Режим 

доступу: http://www.sunnycircle.org/  
База данных InfoDisability [сайт] / Режим доступу:   http://www.infodisability.org/    
Інші джерела: 
http://www.autism-society.org     http://www.worldautismawarenessday.org 
http://www.autism.ru                  http://autism.about.com 
 
2 квітня.  
Міжнародний день дитячої книги (International Children's Book Day). Свято 

відзначають з 1967 року за ініціативою і рішенням Міжнародної ради з дитячої книги 
(IBBY), щоб підкреслити важливу роль дитячої книги у формуванні духовного та 
інтелектуального рівня нових поколінь людства, пропагувати любов до читання та 
підвищити інтерес до дитячої книги. Свято приурочено до Дня народження Ганса 

http://autism.in.ua/
http://www.sunnycircle.org/
http://www.infodisability.org/
http://www.autism-society.org/
http://www.worldautismawarenessday.org/
http://www.autism.ru/
http://autism.about.com/
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Крістіана Андерсена, одного з найвизначніших казкарів у світовій історії («Снігова 
королева», «Дюймовочка», «Русалонька», «Оле-Лукойє» та ін.). 

Традиційно в цей день влаштовують у школах та бібліотеках різних країн урочисті 
заходи для дітей, конкурси на найкращий твір, проводяться зустрічі з дитячими 
письменниками та видавцями дитячої книги. Дитячі книги вбирають у себе цілий світ: усе 
цікаве, що трапляється на світі, рано чи пізно в них потрапляє. Їх нескінченне строкате 
розмаїття тішитиме усі наступні покоління дітвори. 

Важливо звернути увагу і на проведення під егідою ООН в період 2003-2012 років 
«Десятиріччя грамотності: освіта для всіх!».  

Рекомендовані соціальні медіатеми: утвердження найкращих інтересів для дітей; 
популяризація доступності дітей до соціальних благ,  ролі сім’ї та сфери культури у 
вирішенні соціальних проблем дитинства.    

Джерела інформації: 
Національна бібліотека України для дітей [сайт] / Режим доступу: 

http://www.chl.kiev.ua/ 
The International Board on Books for Young People (IBBY) [сайт] / Режим 

доступу: http://www.ibby.org/  
Зернятко [сайт] / Режим доступу: http://www.zernyatko.kiev.ua/   
 
 
4 квітня.  
Міжнародний день поінформованості з питань мінної безпеки (International 

Day for Mine Awareness and Assistance in Mine Action). За даними експертів Товариства 
Червоного Хреста, донині у 71 країні світу в землі перебувають більше сотні мільйона 
протипіхотних мін і невстановлена кількість нерозірваних снарядів та авіабомб. Щомісяця 
через них гинуть або дістають каліцтва до двох тисяч людей.  

Міжнародний день поінформованості з питань мінної безпеки почали відзначати 
після затвердження відповідної резолюції Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 2005 р. 
Резолюція містить заклик до країн світу провадити розмінування в країнах, у яких міни та 
інші вибухонебезпечні предмети, що залишилися після війни, загрожують безпеці, життю 
та здоров’ю місцевого мирного населення. Асамблея закликала всі держави, а також всю 
систему ООН забезпечувати підтримку країнам, які зіткнулися з цією проблемою. Також 
наголошено на необхідності переконати такі країни припинити подальше встановлення 
протипіхотних мін та подібних механізмів. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: запобігання військовим конфліктам; 
популяризація знань від учасників бойових дій; утвердження цінностей толерантності та 
підтримка культури миру.  

Джерела інформації: 
Інформаційний центр / Організація Об’єднаних Націй (ООН) в Україні [сайт] / 

Режим доступу: www.un.org.ua/ua/  
What Is Mine Action [сайт] / Режим доступу: http://www.mineaction.org/  
 
 
7 квітня.  
Всесвітній день здоров’я (World Health Day) відзначають у день створення 

Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) в системі ООН - спеціалізованої 
установи, що координує глобальні дії з боротьби з хворобами. Щорічно в цей день ВООЗ 
користується нагодою, щоб підвищити обізнаність людства про певну важливу тему 
глобальної охорони здоров'я. У цей день і протягом всього року ВООЗ організовує 
міжнародні, регіональні і місцеві заходи для залучення уваги до обраної пріоритетної 

http://www.chl.kiev.ua/
http://www.ibby.org/
http://www.zernyatko.kiev.ua/ukr/
http://www.un.org.ua/ua/
http://www.mineaction.org/
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галузі охорони здоров'я. Так, у 2008 році Всесвітній день здоров’я було сфокусовано на 
темі «Захистимо здоров'я від змін клімату». У 2009 р. – темі "Медичні установи в умовах 
надзвичайних ситуацій". 

Дню здоров’я у світі присвячують свої акції громадські організації. Приміром, 
акція «1000 міст, 1000 життів», яку провели в США 2010 р., передбачає колективне 
очищення міст добровольцями, закриття окремих вулиць для моторизованого транспорту, 
а також заняття фізкультурою в міських парках – таким чином міста мають «відкритися 
для здоров’я». Що ж до 1000 життів, то йдеться про історії тисячі міських жителів, що 
зазнали негараздів зі здоров’ям, спричинених умовами життя в містах, але зуміли їх 
подолати. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: утвердження здорового способу життя 
(соціальне просвітництво); популяризація громадянського руху за здоров’я; запобігання 
стигматизації та дискримінації хворих.   

Джерела інформації: 
Ассоциация Психиатров Украины [сайт] / Режим доступу: http://www.upa-

psychiatry.org.ua/  
Ваше здоров’я. Медична газета України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.vz.kiev.ua/   
Всеукраїнська громадська організація «Фундація медичного права та біоетики 

України» [сайт] / Режим доступу:   http://medicallaw.org.ua/  
Европейское региональное бюро Всемирной организации охраны здоровья 

(ВООЗ)  [сайт] / Режим доступу: http://www.euro.who.int/  
Здоров’я / Для батьків //  Читальня Слоника Дзвоника [сайт] / Режим доступу: 

http://chytay.com.ua/  
Здоровий спосіб життя / Кабінет лікаря / Серйозна розмова / Актуальне // ОСТРІВ 

ЗНАНЬ [сайт] / Режим доступу: http://ostriv.in.ua/  
Здоровий спосіб життя // Життя без наркотиків [сайт] / Режим доступу: 

http://nodrug.org.ua/   
Крокуємо здоровими у світле майбутнє / Розробки виховних годин // Педагогіка 

[сайт доцента Уманського державного педагогічного університету Стеценко Надії 
Миколаївни] / Режим доступу: http://pedagogika.at.ua/  

Медичний світ. Головна медична газета [сайт] / Режим доступу:   
http://www.medsvit.org/  

Молодь за здоров’я / Студії // Ресурсний центр Державного інституту розвитку 
сім’ї та молоді [сайт] / Режим доступу:http://www.mzz.com.ua/   

Пропаганда здорового способу життя. Основні види діяльності медичного центру 
НАУ // Медичний центр Національного авіаційного університету [сайт] / Режим доступу: 
http://medcenter.nau.edu.ua/  

Рух за здоров’я. Всеукраїнська спілка громадських організацій [сайт] / Режим 
доступу: http://www.movementhealth.org/  

Твереза Україна [сайт] / Режим доступу: http://www.tvereza.info/ 
Центр психосоматической медицины и психотерапии [сайт] / Режим доступу:  

http://www.psysom.dn.ua/   
 
 
8 квітня.  
Міжнародний день ромів (International Roma Day). Започаткований на конгресі 

ромів усього світу 8 квітня 1971 р. в Лондоні, який зібрав представників 30 країн. Його 
мета – привернення уваги до самобутньої культури народу, перша згадка про який 
з'явилась в 1501 році. Цього дня, за традицією, запалюють мільйони свічок як символ 

http://www.upa-psychiatry.org.ua/
http://www.upa-psychiatry.org.ua/
http://www.vz.kiev.ua/
http://medicallaw.org.ua/
http://www.euro.who.int/
http://chytay.com.ua/
http://ostriv.in.ua/
http://nodrug.org.ua/
http://pedagogika.at.ua/
http://www.medsvit.org/
http://www.mzz.com.ua/
http://medcenter.nau.edu.ua/
http://www.movementhealth.org/
http://www.tvereza.info/
http://www.psysom.dn.ua/
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єдності ромського народу і тисячі яскравих вінків опускають на воду, щоб вони спливали 
бурхливими водами річок, нагадуючи тим про нелегку долю народу, вічного блукальця 
без історичної батьківщини. 

Ромська громада – найбільш дискримінована національна меншина в Україні, яка 
потерпає від пресингу правоохоронців, місцевих органів влади і негативного стереотипу, 
створеного у ЗМІ. Згідно з переписом населення 2001 року, в Україні мешкає близько 50 
тис. ромів. Хоча експерти вважають, що їх у кілька разів більше: багато з них назвали себе 
представниками інших народів. Більшість українських ромів живе на Закарпатті. На 
Європейському континенті проживає близько 12 мільйонів ромів.   

Рекомендовані соціальні медіатеми: запобіганя дискримінації через національність 
у повсякденному житті;  популяризація діяльності ромських жіночих клубів та інших 
організацій в Україні.   

Джерела інформації: 
International Roma Day // Council of Europe portal:   http://www.coe.int/  
Ситуації в сфері протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні // 

XenoDocuments [сайт] / Режим доступу:  http://www.xenodocuments.org.ua/  
Конгрес національних громад України  [сайт] / Режим доступу:   

http://www.kngu.org/  
Центр міжнаціональної співпраці [сайт] / Режим доступу: 

http://www.interethnic.org/  
 
 
17 квітня.  
Всесвітній день довкілля (World Environment Day) був установлений 

Генеральною Асамблеєю Органiзацiї Об’єднаних Нацiй у 1972 р., щоб відзначити 
відкриття Стокгольмської Конференції на тему довкілля.  

Людство – частина біосфери, з якої воно бере всі засоби для існування. 
Перетворююча діяльність людини в біосфері настільки велика, що може бути порівняна 
лише з грандіозними геологічними процесами. З історії відомо, що людина далеко не 
завжди розумно ставилась, та навіть і сьогодні ставиться до використання природних 
скарбів нашої планети. В результаті нераціональної діяльності людина лише протягом 
кількох останніх сторіч безслідно знищено багато видів рослин і тварин. 

В Україні з 1998 року відзначають День довкілля у третю суботу квітня. До 
встановлення цього дня спричинилися громадські організації та профільне міністерство. 
Діяльність була розпочата акцією «Дерево – життя» 1997 – 1998 рр., яка полягала в 
залученні населення до благоустрою та озеленення територій місцевих громад. У 2008 р. 
Президент України підписав Указ про проведення «весняної толоки» – всеукраїнської 
акції з озеленення й благоустрою.  

Рекомендовані соціальні теми: утвердження злагоди з природою, самим собою та 
іншими людьми; популяризація позитивної діяльності волонтерських загонів та 
громадських організацій щодо благоустрою в місцевих громадах; екологія людини та її 
значення для гармонізації відносин людства та довкілля.  Рекомендується популяризувати 
(за рішеннями ООН) 2011 рік як Міжнародний рік лісів та 2005-2015 рр. як Міжнародне 
десятиліття «Вода для життя». Екологічні сайти:  
www.climategroup.org.ua - сайт присвячений проблемі зміни клімату. 
www.necu.org.ua - сайт проблем енергетики, біорозмаїття та екологічної політики. 
www.bankwatch.ru – сайт екологічних проблем. 
http://www.esz.org.ua/ - сайт «Екологія та соціальний захист». 
www.zelenysvit.org.ua - сайт Української екологічної асоціації. 
 

http://www.coe.int/
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 23 квітня. 
Всеукраїнський день психолога. Знаменитий психолог минулого століття Жан 

Піаже передбачив, що в XXI столітті психологія стане провідною наукою. Судячи з 
усього, його прогноз починає збуватися. Часто говорять, що психологія – це наука про 
душу. Психологія відповідає на питання про те, чому людина поводить себе так чи 
інакше. Життя людини - дуже непередбачуване і бурхливе. Воно може дарувати нам 
хвилини щастя і, в той же час, завдавати багато клопоту, неприємностей і зла. Іноді 
людині важко утримати тягар цих проблем на своїх плечах, і вона може втратити надію, 
віру в себе, а найголовніше – своє здоров'я. Уникнути цього нам допомагають мудрі 
поради досвідчених фахівців - психологів, чиє професійне свято – Всеукраїнський день 
психолога – відзначається в Україні 23 квітня. 

Слово психологія з’являється в XVI столітті. Вперше вжите в назві книги, що не 
збереглась, але згадана в списку праць хорватського гуманіста Марка Маруліча (1450-
1524). Термін зажив завдяки працям Крістіана Вольфа (1679—1754) Psychologia empirica 
та Psychologia rationalis, згаданих у французькій Енциклопедії. Сьогодні, крім назви 
системи наукових знань, слово Ψ та його похідні вживаються щодо широкого спектру 
побутових, професійних, соціальних явищ: в побуті психологією називають світ 
переживань, мотивів, взаємин, тобто те, що є предметом науки Ψ і описується категорією 
психічне; навчальна дисципліна Ψ викладається у всьому світі як майбутнім психологам, 
так і студентам суміжних дисциплін, в Україні з 1998 року Ψ входить у навчальну 
програму середньої школи; про психологізм, говорять у випадках, коли психологією 
пояснюють явища та факти неΨ-них дисциплін (термін поширений у мистецтвознавстві та 
правознавстві) та інше. 

Рекомендовані медіа теми: роль психолога у здійсненні психосоціальної роботи; 
психолог (за посадою) в системі різних відомств: чому не однаковим є служіння інтересам 
людини; психолог та психоаналітик: мода чи потреба в умовах сучасної України; 
психологи у складі мультидисциплінарних команд реабілітаційної роботи та інші.   

Джерела інформації: 
У психолога [сайт] / Режим доступу: http://upsihologa.com.ua/  
Психолог [сайт] / Режим доступу: http://psychologist.in.ua/  
Психолог [сайт] / Режим доступу: http://upsychologa.kiev.ua/  
Психолог, психологічна допомога [сайт] / Режим доступу: http://www.all-psy.com/  
 
 
24 квітня.  
Міжнародний день солідарності молоді (International Youth Solidarity Day).  
Відзначається щорічно. Встановлено із 1957 року за рішенням Всесвітньої 

федерації демократичної молоді, щоб привернути увагу державної влади та суспільства до 
проблем молоді.  

Мета відзначення – посилити контроль суспільства за дотриманням прав молоді, 
підвищенням організованості і творчої активності молоді в реалізації економічних, 
соціальних, науково-технічних і етичних проблем суспільства, зміцнення спадкоємності 
поколінь, законності і правопорядку. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: 
А) Роль молодіжних організацій у розумінні та вирішенні соціальних проблем 

молоді. 
Б) Діалог між молоддю та суспільством: тенденції, закономірності та позитивна 

практика місцевих громад. 
В) Окремі соціальні проблеми сучасної молоді, а саме: 
Соціально-економічні проблеми молоді …безробіття…  

http://upsihologa.com.ua/
http://psychologist.in.ua/
http://upsychologa.kiev.ua/
http://www.all-psy.com/
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Соціальні проблеми бідності молоді … Соціально-побутові проблеми молоді … 
забезпечення житлом…  

Соціальна проблема конкурентоспроможної освіти… освіти, як ресурсу 
забезпечення майбутнього… 

Соціально-медичні проблеми… залежності…хвороби… лікування та збереження 
здоров’я. 

Соціально-культурні проблеми…. розвиток інтересів…творчості тощо 
Соціально-правові проблеми…. злочинність…правопорушення… проституція… 

торгівля людьми  
Соціальні проблеми участі молоді у прийнятті рішень… 
Джерела інформації: 
Права людини в Україні. Інформаційний портал Харківської правозахисної групи 

[сайт] / Режим доступу:  http://www.khpg.org/  
Громадський простір. Усе для третього сектору на одному порталі [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.civicua.org/  
Життя є! Допоможи в це повірити близькій людині [сайт] / Режим доступу:  

http://www.life.ammu.org.ua/  
Всеукраїнський батьківський комітет боротьби з наркотиками [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.life.ammu.org.ua/  
Українська Асоціація зменшення шкоди [сайт] / Режим доступу:  

http://uhrn.civicua.org/  
Національна лінія Телефону Довіри по проблемам ВІЛ/СНІД 0-800-500-451 

[сайт] / Режим доступу:  http://helpme.com.ua/ua/start/  
Майбутнє молодіжної політики Ради Європи: порядок денний 2020 / Діяльність 

Департаменту / Департамент молодіжної політики // Міністерство України у справах сім’ї, 
молоді та спорту  [сайт] / Режим доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/  

 
 
25 квітня.  
День мовчання ( The National Day of Silence) – щорічна акція, присвячена 

проблемі утисків сексуальних меншин і зневажливого ставлення до них, зокрема, в 
навчальних закладах. Мета проведення Дня мовчання: організація безпечного навчання 
для всіх учнів, студентів незалежно від їхньої сексуальної орієнтації та гендерної 
ідентичності. 

День мовчання відзначають з 1996 р., відколи студентка Університету Вірджинії 
Марія Пулзетті вперше провела таку акцію, залучивши до участі понад 150 студентів. 
Згодом постало питання про організацію заходу на національному рівні. За 2 роки акція 
справді змінила назву на Національний день мовчання. На початку 2000-х її масштаб 
значно зріс: біля 2 тис. навчальних закладів, понад 100 000 студентів брали в ній участь у 
2002 р. Того ж року була підписана резолюція Дня мовчання в конгресі США. Захід набув 
державної підтримки. 2008 р. День мовчання був проведений, окрім США, у Канаді, а 
також Польщі, Словенії, Голландії, Швеції, Росії та Україні і був присвячений 
каліфорнійському школяреві Лоренсові Кінгу, вбитому однокласником через 
нетрадиційну сексуальну орієнтацію. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: запобігання сексизму, гомофобії та 
стигматизації; утвердження цінностей толерантності та взаємодії між людьми (меншості 
та більшості).  

Звертаємо увагу на те, що Міжнародний день боротьби з гомофобією (The 
International Day Against Homophobia) – відзначається 17 травня (оскільки  17 травня 1990 
року гомосексуальність була виключена із Міжнародної класифікації хвороб).  

http://www.khpg.org/
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http://www.life.ammu.org.ua/
http://uhrn.civicua.org/
http://helpme.com.ua/ua/start/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


78 

 

Джерела інформації: 
Інформаційно-ресурсний центр «Толерантність як шлях до Європи» [сайт] / 

Режим доступу: http://tolerant.org.ua/   
Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: 
http://www.gender.net.ua/  
Ресурсний портал ВІЛ-позитивних гомосексуальних і бісексуальних людей 

[англомовний сайт] / Режим доступу:  http://www.gayplus.org/  
 
 
26 квітня.  
Міжнародний день пам'яті жертв радіаційних аварій і катастроф (International 

Day Commemorating Victims of Radiation Accidents and Catastrophes). Відзначається в 
річницю аварії на Чорнобильській атомній електростанції 1986 р.  

Аварія спричинила радіоактивне зараження територій у радіусі 30 кілометрів. Від 
епіцентру. Загальна площа радіаційного забруднення склала 160 тисяч км. кв., з яких 50 
тис. км. кв. – територія України, а решта – територія сусідніх держав.  

Мета заходу – привернути увагу громадськості до проблеми, вшанувати 
ліквідаторів наслідків катастрофи та пам’ять її жертв, пропагувати неприпустимість 
повторення трагедії.  

Уперше Міжнародний день пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф був 
проведений 2004 р. в країнах СНД. Відповідне рішення було прийняте на засіданні Ради 
голів держав СНД 19 вересня 2003 р. Генеральна асамблея ООН підтримала це рішення, 
закликавши світ надати Україні необхідну наукову, технічну та економічну підтримку для 
ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи.  

День відзначають проведеннями мітингів скорботи, зокрема, біля пам’ятників 
«Тим, хто врятував світ» у місті Чорнобиль та «Жертвам Чорнобильської катастрофи» в 
Києві, а також проведенням тематичних меморіальних виставок. 

Джерела інформації: 
Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій 

та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи [сайт] / Режим 
доступу: http://www.mns.gov.ua/   

Всеукраїнська громадська організація Союз Чорнобиль України [сайт] / Режим 
доступу:  http://www.souzchernobyl.org/ 

Екологічний клуб «Еремурус» [сайт] / Режим доступу: http://www.eremurus.org/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://tolerant.org.ua/
http://www.gender.net.ua/
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http://www.mns.gov.ua/
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Аксьонова Валентина  
студентка Інституту журналістики 

 
Соціальний календар травня. 

5 травня.  
Міжнародний день акушерства (International Day of the Midwife).  
Основні функції акушера – надання першої акушерсько-гінекологічної допомоги,  

підготовка інструментарію для проведення прийому лікаря-гінеколога,  допомога лікарю 
при огляді жінки,  виписка на проведення аналізів з консультацією фахівців, проведення 
патронажу породіль та вагітних, і проведення диспансеризації хворих, ведення 
документації по їх диспансеризації, психологічну підготовку вагітної до пологів, при 
необхідності ведення педіатричної роботи, а також усім відоме надання допомоги 
акушеру-гінекологу у веденні пологів.  

Рекомендовані соціальні медіатеми: планування сім’ї; усвідомлене батьківство; 
популяризація соціальних знань в контексті завдань репродуктивного, перинатального 
здоров’я.  

Джерела інформації: 
Асоціація сімейних лікарів [сайт] / Режим доступу:  http://simmed.com.ua/  
МАМА-ПАПА. Все для будущих молодых родителей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.mama-papa.com.ua/   
МАМОТАТО [сайт] / Режим доступу: http://www.mama-tato.com.ua/ 
Міський центр планування сім'ї та репродуктивного здоров'я людини // 

Комунальна 3-я міська лікарня м. Львова [сайт] / Режим доступу: http://3mkl.lviv.ua/   
Планування сім’ї / Репродуктивне здоров’я та планування сім’ї / Статті // Малеча 

[сайт] / Режим доступу: http://www.malecha.org.ua/  
Подорож до народження [сайт] / Режим доступу: http://www.perinatal.org.ua/  
Портал київських мам [сайт] / Режим доступу: http://kiev-mama.com.ua/  
Репродуктивне відділення // Український науково-практичний медичний центр 

акушерства, гінекології та репродуктології [сайт] / Режим доступу:  http://center-
agr.com.ua/  

Рух «За життя» [сайт] / Режим доступу: http://ruh-za-zhyttia.org.ua/  
Світ МАМ / Перша українська соціальна мережа для тих, хто планує сім’ю [сайт] / 

Режим доступу: http://svitmam.ua/  
Страничка православной матери [сайт] / Режим доступу:  

http://www.orthomama.ru/  
Українська Мережа Репродуктивного Здоров’я [сайт] / Режим доступу:  

http://rh.org.ua/  
Усе про вагітність і материнство [сайт] / Режим доступу:  http://motorlady.kiev.ua/  
Школа для вагітних [Християнський сайт] / Режим доступу: 

http://pregnant.com.ua/  
 Позитивне батьківство. Фотоконкурс "Світ дитячої мрії"  [сайт] / Режим доступу: 

http://www.family-album.com.ua/  
 
5 травня.  
Міжнародний день боротьби за права інвалідів. У нас, частіше за все, кажуть на 

цих людей «інваліди». На Заході – «люди з обмеженими можливостями», тим самим 
підкреслюючи в словах найголовніше – людську гідність.  

Понад 650 мільйонів людей, що становить приблизно 10-15 % населення світу, 
живуть з інвалідністю. За даними Програми розвитку ООН (ПРООН), 80% інвалідів 

http://simmed.com.ua/
http://www.mama-papa.com.ua/
http://www.mama-tato.com.ua/
http://3mkl.lviv.ua/
http://www.malecha.org.ua/
http://www.perinatal.org.ua/
http://kiev-mama.com.ua/
http://center-agr.com.ua/
http://center-agr.com.ua/
http://ruh-za-zhyttia.org.ua/
http://svitmam.ua/
http://www.orthomama.ru/
http://rh.org.ua/
http://motorlady.kiev.ua/
http://pregnant.com.ua/
http://www.family-album.com.ua/
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живуть у країнах, що розвиваються. Згідно з оцінками Світового Банку 20 % найбільш 
бідних жителів Землі становлять інваліди. 

Суспільство схильне сприймати людей з інвалідністю крізь призму негативних 
стереотипів. Значна кількість людей звикла упереджено ставитися до них, вважаючи 
інвалідів непрацездатними, неспроможними, ні на що не придатними. Людині з 
інвалідністю приписують негативні чи міфічні риси характеру, від неї очікують певної 
незвичної поведінки, її побоюються. Все це принижує людину, якій доводиться жити з 
інвалідністю.  

Сьогодні такі люди відносяться до найбільш соціально незахищеної категорії 
населення, особливо це стосується дітей. Їх потреби в медичному і соціальному 
обслуговуванні набагато вищі. Вони не мають можливості отримати освіту, значна їх 
кількість не мають сім’ї перебувають у спеціалізованих установах – школах – інтернатах. 
Все це говорить про те, що люди з інвалідністю в цілому в нашому суспільстві є 
меншістю, яка потенційно потерпає від дискримінації та потребує постійної уваги до 
власних проблем.  

З прийняттям Генеральною Асамблеєю ООН у грудні 1982 року Всесвітньої 
програми дій стосовно людей з інвалідністю, міжнародне співтовариство одержало 
директивну основу для активізації роботи щодо профілактики, реабілітації і забезпечення 
участі інвалідів в суспільному житті країн, їх рівноправності з іншими членами 
суспільства. Зазначена програма стала першою прийнятою на міжнародному рівні 
спробою подивитись на проблему інвалідності з двох сторін: з точки зору розвитку і з 
точки зору захисту прав людини.  

Всеукраїнське громадське соціально-політичне об`єднання «Національна Асамблея 
інвалідів України» за фінансової підтримки програми «Верховенство права» 
Міжнародного Фонду «Відродження», а також за рахунок видатків Державного бюджету 
України на підтримку діяльності всеукраїнських громадських організацій інвалідів в 2009 
році провело моніторинг на тему «Права людей з інвалідністю: декларація  чи гарантія?». 

Рекомендовані соціальні медіатеми: права людей з функціональними 
обмеженнями; люди з особливими  потребами в сім’ї та місцевій громаді; безбар’єрність 
розвитку українського суспільства та місцевих громад. (питання архітектури, психології, 
педагогіки, комунікацій тощо). 

Джерела інформації: 
Національна асамблея інвалідів України [сайт] / Режим доступу: 

http://naiu.org.ua/ 
Безбар’єрна Україна [сайт] / Режим доступу: http://netbaryerov.org.ua/  
Інклюзивна освіта для дітей  з особливими потребами [сайт] / Режим доступу: 

http://www.education-inclusive.com/  
Програма «Радість дитинства – вільні рухи» [сайт] / Режим доступу:   

http://www.dcp.org.ua/  
Спілка громадських організацій інвалідів Києва [сайт] / Режим доступу:   

http://www.spilka.kiev.ua/  
Благотворительный фонд развития компьютерных и информационных 

технологий для инвалидов «АИК» [сайт] / Режим доступу: http://aik.ua  
Всеукраїнський Благодійний Фонд Helpica [сайт] / Режим доступу:  

http://helpica.org/  
Благодійність замість сувенірів. Проект [сайт] / Режим доступу:   

http://dobrodiy.at.ua  
Спілка громадських організацій інвалідів України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.spilka.kiev.ua/  
 

http://naiu.org.ua/
http://netbaryerov.org.ua/
http://www.education-inclusive.com/
http://www.dcp.org.ua/
http://www.spilka.kiev.ua/
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8 травня.  
Всесвітній день Червоного Хреста та Червоного напівмісяця (World Red Cross 

Red Crescent Day). Саме 8 травня 1828 року в Женеві народився той, хто став відомим 
згодом: громадський діяч, публіцист, гуманіст Анрі Дюнан. Він же і є засновником 
Суспільства Червоного Хреста. Ідея народилася не випадково. Під час австро-італьяно-
французької війни 24 липня 1859 він виявився свідком битви в околицях села Сольферіно, 
де допомагав рятувати поранених. Анрі Дюнана, що бачив масштаби даного 
кровопролиття і страждання поранених воїнів, видовище це потрясло. У своїй книзі 
Спогаду про Сольферіно, що вийшла в світ в 1862 році, він висуває ідею створення 
організації міжнародного комітету допомоги пораненим. За його ж ініціативою вперше 
створювалися групи добровольців, які надавали допомогу пораненим на полях битв. 
Також за ініціативою Дюнана в 1863 голу була скликана конференція, що поклала початок 
міжнародній організації Червоного Хреста. За емблему був обраний швейцарський 
прапор, на якому колір червоного поля був змінений на білий, а колір білого хреста – на 
червоний. Офіційно назву Міжнародний Червоний Хрест було затверджено в 1928 р. на 
13-й міжнародній конференції в Гаазі, де був прийнятий статут організації. Згодом 
затвердили нову назву організації – Міжнародний рух Червоного Хреста і Червоного 
Півмісяця (МЧКХ). Завдання МКЧХ – надання допомоги пораненим, хворим і 
військовополоненим під час збройних конфліктів, допомога жертвам стихійних лих. 
Основна мета – запобігати і полегшувати страждання людей. Діяльність всіх організацій 
Червоного Хреста базується на 7 основоположних принципах: людяність; 
неупередженість; нейтралітет; незалежність;  добровільність служби; єдність мети; 
універсальність.  

Звернути увагу на 12 травня: Всесвітній день медичних сестер (International 
Nurses Day). 12 травня відзначається Всесвітній день медичної сестри. Хоча фактично 
святу вже більше ста років, офіційно воно було засновано тільки в 1971 році 
Міжнародною організацією Червоного хреста. День медичної сестри відзначається з 
моменту об’єднання сестер милосердя з 141 країни в професійну громадську організацію - 
міжнародну раду медичних сестер.  

Звернути увагу на: 2011–й – Міжнародний рік Волонтерства - «Відкрий 
волонтера в собі». 

Рекомендовані соціальні медіатеми: милосердя та допомога; волонтерський рух; 
соціальне обслуговування самотніх, хворих та немічних; з’ясування долі 
військовослужбовців, що зникли безвісти або потрапили у полон під час Другої світової 
війни, розшук могил захисників Батьківщини, які загинули під час війни, а також розшук 
військових поховань громадян інших країн в Україні; донорство та інші.  

Джерела інформації: 
Товариство Червоного Хреста України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.redcross.org.ua/  
Київська обласна організація Червоного Хреста України [сайт] / Режим 

доступу:    http://crossred.at.ua/  
 
Друга неділя травня.  
День матері. У багатьох країнах світу відзначають День матері 13 травня. В 

Україні – цей день відзначається в другу неділю травня відповідно до Указу Президента 
України.  

Історія свята: у 1908 році молода американка Анна Джервіс з Філадельфії 
виступила з ініціативою вшановування матерів у пам’ять про свою матір, яка передчасно 
померла. Анна писала листи до державних установ, законодавчих органів, видатних осіб із 

http://www.redcross.org.ua/
http://crossred.at.ua/
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пропозицією один день у році присвятити вшануванню матерів. 1910 року штат Вірджинія 
перший визнав День Матері як офіційне свято.  

Щастя й краса материнства в усі століття оспівувалися найкращими художниками і 
поетами, адже щасливі діти ростуть в дружній родині під опікою щасливої матері.  

Рекомендовані соціальні медіатеми: підготовка до материнства; неповнолітні 
матері; діяльність соціальних центрів матері та дитини; громадська активність матерів. 

Корисні контакти: 
Спілка жінок України [сайт] / Режим доступу: http://www.sju.org.ua/   
Організація солдатських матерів. Харківський обласний союз солдатських 

матерів [сайт] / Режим доступу:   http://www.materi.org.ua/ua.html    
Рух «Матері в молитві» [сайт] / Режим доступу: http://osbm-kyiv.com.ua/archives/838  
Чудо в доме [сайт] / Режим доступу:   http://chudo-v-dome.com.ua/   
Фонд «Право матери» [сайт] / Режим доступу:   http://mright.hro.org/  
Фонд Матері Терези [сайт] / Режим доступу:   http://palliative.if.ua/  
МАМА + / Портал для всей семьи [сайт] / Режим доступу:   http://www.mama.kz/ 
МАМА plus [сайт] / Режим доступу:  http://mama-plus.ru/  
Музей історії жіноцтва, історії жіночого та гендерного руху [сайт] / Режим 

доступу:  http://gender.at.ua/     
 
8-9 травня.  
Дні пам’яті та примирення, присвячені пам’яті жертв Другої світової війни.  

22 листопада 2004 року Генеральна Асамблея ООН проголосила 8 і 9 травня днями 
пам’яті і примирення і, визнаючи, що держави-члени можуть мати свої дні перемоги, 
звільнення та святкування, запропонувала всім державам-членам, організаціям системи 
Організації Об’єднаних Націй, неурядовим організаціям і приватним особам щорічно 
відповідним чином відзначати один з цих днів або обидва ці дні як данину пам’яті всім 
жертвам Другої світової війни. Мета відзначення Дня – віддати данину глибокої поваги 
ветеранам Другої світової війни. 

 
 
Третя неділя травня.  
День молодіжних і дитячих громадських організацій України. 27 червня 2008 

року Президент України підписав указ, у якому День молодіжних та дитячих громадських 
організацій України вирішено відзначати кожної третьої неділі травня.  

Держава забезпечує право молоді на створення дитячих та молодіжних організацій. 
Молодіжна громадська організація – це об’єднання громадян віком від 14 до 28 років, 
метою якого є здійснення діяльності, спрямованої на задоволення та захист своїх законних 
соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів. Дитяча 
громадська організація – це об’єднання громадян віком від 6 до 18 років, метою якого є 
здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих 
здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству, та соціальне 
становлення як повноправних членів суспільства. Засновниками дитячих та молодіжних 
громадських організацій можуть бути громадяни України, а також іноземці та особи без 
громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 15-річного 
віку. Дитячі та молодіжні громадські організації утворюються і діють на засадах 
добровільності, рівноправності їх членів, самоврядування, законності та гласності. 
Неповнолітні віком до 10 років можуть вступити до дитячих громадських організацій 
лише за письмовою згодою батьків, усиновителів, опікунів або піклувальників. Особи 
старшого віку можуть бути членами молодіжних та дитячих громадських організацій,  

http://www.sju.org.ua/
http://www.materi.org.ua/ua.html
http://osbm-kyiv.com.ua/archives/838
http://chudo-v-dome.com.ua/
http://mright.hro.org/
http://palliative.if.ua/
http://www.mama.kz/
http://mama-plus.ru/
http://gender.at.ua/
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якщо їх кількість у цих організаціях не перевищує третину загальної кількості членів цієї 
організації. Таке співвідношення, в тому числі у виборних органах молодіжних та дитячих 
громадських організацій, повинно дотримуватись під час всієї діяльності організації. 
Молодіжні та дитячі громадські організації не можуть утворювати та вступати у виборчі 
блоки. Держава всебічно підтримує молодіжні та дитячі громадські організації, 
наприклад, надає їм інформацію про державну політику щодо дітей та молоді, а також 
методичну та організаційну допомогу з питань соціального становлення та розвитку 
молоді і дітей; сприяє створенню підприємств, установ і організацій, які надають послуги 
молоді та дітям або сприяють зайнятості молоді. Молодіжні та дитячі громадські 
організації звільняються від сплати державного мита за державну реєстрацію та збору за 
реєстрацію їх символіку. Крім того, держава надає фінансову підтримку діяльності 
молодіжних та громадських організацій, яка здійснюється через відповідні органи 
виконавчої влади, що працюють з молоддю, органи місцевого самоврядування та спілку 
всеукраїнських молодіжних громадських організацій. При затверджені місцевих бюджетів 
передбачаються видатки на реалізацію програм молодіжних та дитячих громадських 
організацій. 

Мета дня – привернути увагу до участі молоді у вирішенні актуальних питань 
суспільства та місцевих громад; ролі дитячих та молодіжних організацій у вихованні 
нового покоління, вирішенні соціальних проблем.  Рекомендовані соціальні медіатеми: 
добровільність та ініціатива дітей та молоді у вирішенні соціальних проблем; участь дітей 
та молоді у прийнятті рішень місцевих громад; соціальний діалог між владою та молоддю; 
роль органів учнівського студентського самоврядування та молодіжного 
парламентаризму.    

Контакти та джерела інформації: 
Хто є хто в молодіжній політиці [сайт] / Режим доступу:   

http://www.whoiswho.org.ua/  
СПОК. Спілка дитячих та юнацьких організацій м. Києва [сайт] / Режим доступу:    

http://spok.org.ua/  
Православні скаути України [сайт] / Режим доступу:http://scouts.com.ua/  
Українські скаути [сайт] / Режим доступу:http://ukrainianscouts.ning.com/  
Національна організація скаутів України («НОСУ») [сайт] / Режим доступу: 

http://nosu.scout.kiev.ua/  
Молодіжні організації [сайт] / Режим доступу:http://modos.org.ua/  
Всеукраїнська громадська козацька дитяча організація "Дніпровська Січ" [сайт] 

/ Режим доступу: http://gkdo.narod.ru/  
Молода сила [сайт] / Режим доступу: http://molodasyla.org.ua/  
Молодь на роздоріжжі [сайт] / Режим доступу:   http://crossroads.org.ua/  
 
 
Третя неділя травня.  
День пам’яті померлих від СНІДу  (World AIDS Day). За рішенням Всесвітньої 

організації охорони здоров’я кожну третю неділю травня проводиться День пам’яті 
померлих від СНІДу. Вперше цей день був відзначений ще в 1983 році в Сан-Франциско 
США. На той момент у світі було зареєстровано лише кілька тисяч випадків 
захворювання. Організаторами проведення акції пам’яті померлих від СНІДу стали люди, 
яких особисто торкнулася проблема. 

Мета «Дня пам’яті померлих від СНІДу» є привернення уваги населення до 
епідемії, потреби у систематичному запобіганню захворювання, а також привернення 
уваги влади до соціального захисту ВІЛ-позитивних. Статистика померлих від СНІДу в 

http://www.whoiswho.org.ua/
http://spok.org.ua/
http://scouts.com.ua/
http://ukrainianscouts.ning.com/
http://nosu.scout.kiev.ua/
http://modos.org.ua/
http://gkdo.narod.ru/
http://molodasyla.org.ua/
http://crossroads.org.ua/
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світі катастрофічна. Через цю хворобу померло людей вже більше, ніж було вбито у 
Другій світовій війні в цілому.  

У День пам’яті померлих від СНІДу проводяться панахиди, ходи зі свічками, теле-
та радіопрограми, просвітницькі акції, благодійні концерти, художні виставки, присвячені 
проблемам СНІДу. Головною особливістю дня є активна участь у публічних заходах ВІЛ-
позитивних, хворих на СНІД та членів їхніх родин.  

Рекомендовані соціальні медіатеми: подолання стигматизації; профілактика 
ВІЛ/СНІДу; формування у молоді поведінкових сценаріїв здорового способу життя; 
допомога людині при ВІЛ/СНІД; ВІЛ/СНІД та сім’ї; діяльність ВІЛ-сервісних організацій 
та інші.  

Цікаві електронні ресурси:  
Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди [сайт] / Режим доступу: 

http://uhra.org.ua/  
Українська Асоціація зменшення шкоди [сайт] / Режим доступу:  

http://uhrn.civicua.org/  
Громадський простір. Усе для третього сектору на одному порталі [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.civicua.org/  
Життя є! Допоможи в це повірити близькій людині [сайт] / Режим доступу:  

http://www.life.ammu.org.ua/  
Всеукраїнська база даних з ВІЛ/СНІД [сайт] / Режим доступу:  

http://www.db.hiv.org.ua/  
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні  [сайт] / Режим доступу:  

http://www.aidsalliance.org.ua/  
 
 
15 травня.  
Міжнародний день сім’ї (International Family Day) встановлений Генеральною 

Асамблеєю ООН у 1993 році і відзначається щорічно 15 травня. Встановлення цього дня 
покликане звернути увагу громадськості різних країн на численні проблеми сім’ї. На 
думку Генерального секретаря ООН, коли зневажаються основні права однієї сім’ї, 
єдність всієї людської сім’ї, членами якої вони є, перебуває під загрозою.  

Сім’я як основний елемент суспільства була і залишається берегинею людських 
цінностей, культури та історичної спадкоємності поколінь, чинником стабільності і 
розвитку. З сім’ї починається життя людини, тут відбувається формування її як 
громадянина. Вона – джерело любові, поваги, солідарності та прихильності, те, на чому 
будується будь-яке цивілізоване суспільство, без чого не може існувати людина. 
Благополуччя родини – ось мірило розвитку і прогресу країни. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: соціальні проблеми сімей; дисфункційні та 
проблемні сім’ї; неблагополучні сім’ї; молоді сім’ї;  сім’ї у складних життєвих 
обставинах; прийомні сім’ї; виконання обов'язків соціальних інститутів по роботі з 
сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах (СЖО); насильство в сім’ї; 
допомога та підтримка малозабезпеченим, проблемним, багатодітним сім’ям та інше.  

Цікаві електронні ресурси:  
Справи сімейні [сайт] / Режим доступу:  http://familytimes.com.ua/  
Нова сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://www.novasimya.org.ua/   
Сім’я // Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту [сайт] / Режим 

доступу:   http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Пільги багатодітним сім’ям / Поради правозахисників // Українська Гельсінська 

Спілка з прав людини [сайт] / Режим доступу:  http://helsinki.org.ua/  
Дім і сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://dds.com.ua/  

http://uhra.org.ua/
http://uhrn.civicua.org/
http://www.civicua.org/
http://www.life.ammu.org.ua/
http://www.db.hiv.org.ua/
http://www.aidsalliance.org.ua/
http://familytimes.com.ua/
http://www.novasimya.org.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://helsinki.org.ua/
http://dds.com.ua/
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18 травня. 
День пам’яті жертв депортації кримськотатарського народу. У травні 1944 р. із 

Криму були депортовані кримські татари, у червні того ж року депортації зазнали 
вірмени, болгари і греки. На початку Великої Вітчизняної війни з Криму були виселені 
кримські німці. Офіційно День пам’яті жертв депортації в Криму відзначають з 1994 року. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: діалог між різними національностями; права  
людини і права національних меншин, ксенофобія та формування толерантності в Україні; 
профілактика міжнаціональних конфліктів; утвердження міжнаціонального 
співробітництва; діяльність РАДИ  ПРЕДСТАВНИКІВ ГРОМАДСЬКИХ ОБ'ЄДНАНЬ 
НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН; доповіді за результатами проявів ксенофобії в Україні.  

Джерела інформації:   
http://www.cidct.org.ua/uk/studii/5-6(05)/2.html - ПОСТАНОВА КУРУЛТАЮ 

КРИМСЬКОТАТАРСЬКОГО НАРОДУ «Про визнання актом геноциду депортацію 
кримськотатарського народу 18 травня 1944 року...». 

http://www.crimeatau.org.ua/project/integration/povern.html - Проблеми повернення, 
облаштування і відновлення прав кримськотатарського народу в Україні. 

http://www.crimeatau.org.ua/project/integration/suchasn.html - Інтеграція 
кримськотатарського народу в українське суспільство: сучасні проблеми політико-
правового врегулювання. 

http://www.kirimtatar.com/ - газета кримських татар.  
 
 
19 травня.  
Всесвітній день боротьби з гепатитом (World Hepatitis Day). Перший Всесвітній 

День боротьби з гепатитом був ініційований у 2008 році. Ініціатором проведення 
Всесвітнього Дня боротьби з гепатитом виступив Світовий Альянс з проблем гепатиту або 
World Hepatitis Alliance. Мета заходів, які проводять у цей день,  - підвищення обізнаності 
світової громадськості про симптоми, методи діагностики, профілактики та лікування 
гепатитів, особливо групи В і С, а також привернення уваги урядів і неурядових 
організацій до необхідності надання підтримки людям, що живуть з гепатитом В і С.  

В середньому, кожна дванадцята людина в світі є носієм вірусу гепатиту В або C. 
Ця статистика перевищує показники за кількістю ВІЛ-інфікованих або хворих на рак, 
проте рівень обізнаності людей про гепатит вкрай низький. Вірусні гепатити – це група 
дуже розповсюджених небезпечних захворювань, що вражають печінку людини. 
Захворювання починається поступово, протікає без симптомів і не проявляється Саме 
гепатит є основною причиною цирозу і раку печінки.  

«Обережно, гепатит!». Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, 
вірусний гепатит С щорічно є безпосередньою причиною 500 000 смертей, і, можливо, ці 
цифри насправді є значно вищими. Через значну кількість недіагностованих випадків 
ВГС, за даними ВООЗ, у недалекому майбутньому ймовірне зростання смертності від 
ВГС- інфекції. Серед ВІЛ-інфікованих осіб майже 84% мають ко-інфекцію гепатит С, 
серед ВІЛ-інфікованих споживачів ін’єкційних наркотиків – 94,8% мають ко-інфекцію 
гепатит С. В Україні відсутня комплексна Загальнодержавна програма боротьби з 
вірусними гепатитами. Громадська організація «Зупинимо гепатит» зауважує, що рівень 
поінформованості українців, а особливо груп ризику, в тому числі ВІЛ-позитивних, 
стосовно проблеми гепатиту надзвичайно низький. ГО «Зупинимо гепатит» реалізує 
кілька інноваційних програм. Серед них: інноваційний процес вдосконалення рівня 
компетенції студентів-медиків, медичних працівників з питань гепатиту та створення в 

http://www.cidct.org.ua/uk/studii/5-6%2805%29/2.html
http://www.crimeatau.org.ua/project/integration/povern.html
http://www.crimeatau.org.ua/project/integration/suchasn.html
http://www.kirimtatar.com/
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медичних закладах компактних ресурсних центрів; інноваційний процес підготовки 
тренерів з питань гепатиту для вуличної роботи серед осіб секс-бізнесу.  

Рекомендовані соціальні медіатеми: гепатит та ВІЛ/СНІД і туберкульоз (люди з 
потрійним соціальним діагнозом); формування місцевих та загальнодержавної 
комплексних програм запобігання та допомоги при гепатиті; розширення контактів: 
позитивна діяльність соціальних інституцій; гепатит і особи секс-бізнесу тощо. 

Цікаві електронні ресурси:  
Всеукраїнська мережа ЛЖВ [сайт] / Режим доступу: http://network.org.ua/   
Вільний молодіжний портал [сайт] / Режим доступу: http://www.fri.net.ua/   
Заходи «Жива бібліотека» / Ініціативи Розмаїття // Міжнародна організація з 

міграції (МОМ) [сайт] / Режим доступу: http://www.iom.org.ua/  
Зупинимо гепатит [сайт] / Режим доступу:  http://www.hvstop.org/  
Всеукраїнська база даних послуг з ВІЛ/СНІД [сайт] / Режим доступу:  

http://www.db.hiv.org.ua/  
Профілактика ВІЛ серед дітей та молоді різних категорій / Навчальні програми 

// Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» [сайт] / Режим доступу:  
http://www.volunteer.kiev.ua/  

Лінки стосуються проблеми ВІЛ/СНІД // Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в 
Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.aidsalliance.org.ua/  

Ресурсний портал ВІЛ-позитивних гомосексуальних і бісексуальних людей 
[англомовний сайт] / Режим доступу:  http://www.gayplus.org/  

Регіональний навчально-інформаційний центр з проблем допомоги і 
лікування при ВІЛ/СНІДі в Євразії [російськомовний сайт] / Режим доступу: 
http://www.aidsknowledgehub.org/  

 
 
21 травня.  
Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку (World Day 

for Cultural Diversity for Dialogue and Development). 21 травня 2003 року вперше 
відзначався Всесвітній день культурного розмаїття в ім’я діалогу та розвитку. Відзначення 
започатковано 2001 р.  Загальною декларацією ЮНЕСКО про культурне розмаїття. Мета 
відзначення Дня – інформувати громадськість про цінність і важливість розмаїття 
культур, сприяти усвідомленню позитивної ролі культурної різноманітності. За словами 
Генерального директора ЮНЕСКО, Статут ЮНЕСКО покладає на Організацію обов’язок 
сприяти сьогодні світовій  культурі, якій загрожують різні фактори: в одному випадку 
надмірний захист національної самобутності створює загрозу для культури різних 
меншин; в іншому – релігія чинить тиск на культуру. Повсюдно під впливом глобалізації 
зникають мови, втрачаються традиції, вразливі культури опиняються на узбіччі, а то і 
повністю зникають. Небезпека різкого скорочення широти культурного розмаїття дуже 
серйозна. 

Затвердивши  Декларацію, держави-члени ЮНЕСКО зобов’язалися визнавати, 
захищати і активно пропагувати блага, пов’язані з культурною різноманітністю, на 
місцевому, національному та міжнародному рівнях. 

 Рекомендовано звернутись до теми «полікультурна соціальна освіта та 
виховання».  У сучасних суспільних системах зміст полікультурного навчання та 
виховання повинен відповідати таким критеріям:  

ü віддзеркалення гуманістичних переконань, ідей свободи і ненасильства;  
ü характеристика унікальних етнічних, національних самобутніх ознак в 

культурах народів світу;  

http://network.org.ua/
http://www.life.ammu.org.ua/
http://www.narco.org.ua/
http://www.fri.net.ua/
http://www.iom.org.ua/
http://www.hvstop.org/
http://www.db.hiv.org.ua/
http://www.volunteer.kiev.ua/
http://www.aidsalliance.org.ua/
http://www.gayplus.org/
http://www.aidsknowledgehub.org/
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ü розкриття в культурах народів світу загальних елементів традицій, що 
дозволяють жити в мирі, злагоді, терпимості, гармонії;  

ü залучення студентів до проблем світової культури, розкриття процесів 
глобалізації, взаємозалежності країн і народів в сучасних умовах;  

ü гуманізм, який виражає безумовну віру в добрі начала, закладені в природу 
людини;  

ü демократизм, що базується на визнанні рівних прав та обов’язків дорослих і 
дітей, наданні останнім свободи життєдіяльності в сім’ї, школі, в соціальному середовищі;  

ü толерантність, терпимість до інших поглядів, звичок та особливостей різних 
народів, націй, релігій;  

ü компетентність, тобто необхідність формування особливих здібностей вчителя 
і тих, що навчаються до оволодіння знаннями, виховання інтелектуальної особистості, 
здатної вирішувати завдання творчого характеру в полікультурному суспільстві.   

Рекомендовані соціальні медіатеми: питання життєдіяльності меншин в Україні; 
запобігання антисемітизму, ксенофобії та утвердження права національних меншин в 
Україні; формування полікультурного суспільства; виховання дітей та молоді в дусі 
толерантності та миру.  

Рекомендовано звернути увагу: за планами ООН, 2005-2014 рр. – десятиріччя 
освіти в інтересах стабільного розвитку.  

Джерела інформації: 
Українські культурні дослідження [сайт] / Режим доступу:  

http://www.culturalstudies.in.ua/ 
MINERVA EC. Тематическая сеть Министерств культуры для обсуждения, 

корреляции и гармонизации деятельности по оцифровке культурного и научного 
наследия, для создания согласованной общеевропейской платформы, разработки и 
популяризации рекомендаций и методик по оцифровке, метаданным, долговременному 
доступу и сохранению цифрового наследия [сайт] / Режим доступу:  
http://www.minervaeurope.org/  

Інформація для мігрантів [сайт] / Режим доступу:  http://www.migration-
info.org.ua/ 

Соціальна кампанія з підвищення обізнаності українського суспільства щодо 
культурного діалогу в Україні та створення позитивного іміджу мультикультурної 
громади // ВАРТА. Громадська організація [сайт] / Режим доступу:  http://varta.at.ua/  

 
 
27 травня.  
Міжнародний День розсіяного склерозу був встановлений Міжнародною 

федерацією товариств розсіяного склерозу з метою інформування про проблему 
розсіяного склерозу і глобальному русі організацій РС, а також розширення глобального 
руху організацій РС і об’єднання національних і регіональних організацій, пошуку джерел 
фінансування глобального руху з проблем розсіяного склерозу. Розсіяний склероз – це 
хвороба, що вражає головний мозок, зорові нерви, спинний мозок, що призводить до 
порушення відповідних функцій організму. Про захворювання стало відомо  1835 року, 
коли французький лікар Ж. Крювелье описав перший випадок. До середини 19 ст. вже 
були відомості про значне число випадків, і в 1868 французький невролог Ж. Шарко 
підсумовував патоморфологічні ознаки розсіяного склерозу і розробив його діагностичні 
критерії.  

Розсіяний склероз звичайно починається в молодості, але може проявитися в будь-
який період від 15 до 60 років. Жінки більш схильні до захворювання, ніж чоловіки. 
Найвища захворюваність – серед осіб білої раси, що живуть в помірному кліматі. Хвороба 

http://www.culturalstudies.in.ua/
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не передається у спадок. У списку причин повної інвалідності у продуктивному періоді 
життя розсіяний склероз посідає третє місце – після травм і ревматологічних захворювань. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: хвороба, її лікування, запобігання та допомога 
людям у місцевих громадах.  

Джерела інформації: 
Киевский Центр Клинической Иммунологии [сайт] / Режим доступу:  

http://immunology.com.ua/  
Всеукраинская ассоциация инвалидов рассеянного склероза (ВАИРС) [сайт] / 

Режим доступу:   http://www.uairs.org.ua/  
 
 
29 травня. 
Міжнародний день миротворців ООН. У 2002 році Генеральна Асамблея ООН 

оголосила 29 травня Міжнародним днем миротворців. Цей день покликаний віддати 
належне самопожертві і самовідданості миротворців, які несуть службу по всьому світу. В 
цей день у 1948 році Рада Безпеки Організації Об’єднаних Націй заснувала першу місію з 
підтримки миру.  

Час легко озброєних миротворців, що здійснюють піше патрулювання вздовж лінії 
припинення вогню між суверенними державами, давно минув. Нинішні миротворчі 
операції Організації Об’єднаних Націй не обмежуються перевіркою дотримання режиму 
припинення вогню, а фактично вирішують завдання відбудови країн, які опинилися на 
межі краху, часто після конфліктів, що тривали десятиліттями. Військовослужбовці у 
блакитних касках та їх цивільні колеги спільними зусиллями організовують вибори, 
беруть активну участь у реформуванні поліції і судової системи, опікуються захистом 
прав людини, стверджують принципи рівності чоловіків і жінок, здійснюють 
розмінування і організовують добровільне роззброєння колишніх комбатантів і 
підтримують заходи з повернення біженців і переміщених осіб в їх рідні місця. Сьогодні у 
18 операціях, керованих Департаментом операцій з підтримки миру, служать більше 72 
000 військовослужбовців і 15 000 цивільних осіб, і, таким чином, Організація Об’єднаних 
Націй є найбільшою в світі багатосторонньою організацією, що вирішує завдання 
постконфліктної стабілізації.  

В Україні Міжнародний день миротворців встановлено відповідно до Указу 
Президента України. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: культура миру та толерантності; українські 
миротворці як носії цінностей миру та міжнародного діалогу.  

Джерела інформації: 
Міністерство закордонних справ України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.mfa.gov.ua/  
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
Спеціальний миротворчий центр // Національна Академія внутрішніх справ 

http://www.naiau.kiev.ua/  
 
 
30 травня.  
День жіночої емансипації (День емансипе). Цього дня в 1431 році була спалена 

на вогнищі Жанна Д’арк. У 1932 році в той же день у Німеччині був прийнятий "Закон 
про юридичне становище жінок-чиновників". Невідомо точно, який з цих двох фактів став 
причиною того, що 30 травня відзначається як День жіночої емансипації або, як його ще 
також називають, День емансипе. 

http://immunology.com.ua/
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31 травня.  
Всесвітній день без тютюну (World No-Tobacco Day). Всесвітня організація 

охорони здоров’я в 1988 році оголосила 31 травня Всесвітнім днем без тютюну. Світова 
спільнота прагнула позбавитися проблеми куріння тютюну до початку XXI століття. XXI 
століття настало, але проблема не зникла. Боротьба з нікотином триває. За даними 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі від причин, пов’язаних з курінням, 
щорічно передчасно вмирають більше, ніж від дорожньо-транспортних пригод, вживання 
наркотиків чи СНІДу. Підраховано, що в США, де куріння поширене значно менше, ніж в 
Україні, смертність від його наслідків перевищує смертність від СНІДу, алкоголізму та 
нещасних випадків, разом узятих. Щодо нашої держави, то смертність від ішемічної 
хвороби серця зумовлена в нас курінням на 30–40 %, захворюваність на рак легенів (який 
посідає перше місце в структурі загальної онкологічної захворюваності) — на 90 %, 
онкозахворюваність будь-якої локалізації — на 30 %. В Україні куріння є 
опосередкованою причиною 16–18 % усіх випадків смерті, а серед чоловіків середнього 
віку (35–69 років) — 43 %. Жоден негативний фактор не дає таких цифр. Всі форми 
споживання тютюну, включаючи куріння сигарет, сигар, трубок, жувального або 
нюхального тютюну, а також вплив продуктів його згоряння на тих, хто не курить 
(пасивне або вимушене куріння), значно підвищують захворюваність і передчасну 
смертність, що спричиняються більш як 20 різними хворобами. Більшість досліджень 
показали, що ризик виникнення захворювань залежить як від кількості викурюваних 
сигарет, так і від тривалості куріння. 3а оцінкою експертів ВООЗ, від хвороб, пов’язаних з 
курінням, щорічно вмирає 4 мільйона людей у світі. Якщо ситуація з курінням не 
зміниться, в 2025 році щорічні втрати будуть становити вже 10 мільйонів чоловік. 
3ниженням вмісту нікотину і смол в сигаретах можна дещо зменшити ризик розвитку 
захворювань, але цей факт потребує подальшого вивчення. В наш час не існує поняття 
безпечної сигарети або безпечного рівня куріння. Тютюнозалежність – це хронічний стан, 
який здебільшого характеризується потребою в інтенсивній психологічній роботі і 
реабілітації. Курець часто розуміє масштаби проблеми, але не звертає на них уваги. 
Розвиток залежності від нікотину - одна із головних перешкод при відмові від куріння. 
Медичні працівники первинних структур охорони здоров'я мають всі можливості для 
подання допомоги в цьому. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: профілактичні програми в навчальних 
закладах; ініціативи громадських організацій; інформування про проблематику курців та 
вільний доступ до статистичних даних; формування мотивації відмови від куріння і 
подання необхідної медичної допомоги в установах первинної медико-санітарної 
допомоги; заборона реклами, стимулювання продажів та спонсорства тютюнових виробів; 
посилення ефективності законів, які обмежують тютюнокуріння в громадських місцях; 
посилення відповідальності продавців за продаж неповнолітнім тощо.  

Корисні контакти: 
Україна без тютюну [сайт] / Режим доступу: http://ukrhromada.org/ua/ukraina-bez-tabacco/   
Здоровий спосіб життя [сайт] / Режим доступу:  http://mynews.kiev.ua/  
Київ: вільна від тютюну молодь // Вільний молодіжний портал [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.fri.net.ua/   
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Михайлова Оксана 
Суденко Мар’яна 
студентки Інституту журналістики  

 
Соціальний календар червня. 

1 червня. 
Міжнародний день захисту дітей (International Child Protection Day). Його 

започаткувала в листопаді 1949 року Міжнародна демократична федерація жінок, яка 
проголосила 1 червня днем боротьби за мир, проти експлуатації дитячої праці, за охорону 
здоров'я дітей, демократизацію їхнього виховання та навчання. Перший Міжнародний 
день захисту дітей було відзначено в 1950 році.  

ООН підтримала ініціативу федерації та оголосила захист прав, здоров'я і життя 
дитини – одним із пріоритетів у своїй діяльності. В Україні цей день відзначають із 1998 
року. Свято встановлено в Україні «…На підтримку ініціативи Міністерства України у 
справах сім'ї та молоді, Всеукраїнського комітету захисту дітей, Національного фонду 
соціального захисту матерів і дітей «Україна – дітям» та інших громадських 
організацій…» згідно з Указом Президента України. 

Цей день - не тільки веселе свято для дітвори, а й нагадування суспільству про 
потребу дотримання прав дитини для формування гармонійної особистості. В Україні 1 
червня проходять різноманітні масові культурні та благодійні заходи. Серед 
найпоширеніших всеукраїнських акцій:  ігри з розіграшами призів, конкурс малюнку на 
асфальті, сімейні естафети та концертні програми за участю дитячих колективів. 

Соціальна проблема дитинства, спроба класифікації: 
- Відсутність або наявність блага для дитини: неблагополучна – благополучна 

сім’я. 
- Відсутність або наявність умов для майбутнього дитини: асоціальна – 

соціалізуюча сім’ї. 
- Відсутність  або наявність умов повноцінного розвитку дитини: сім’я «групи 

ризику» - соціально здорова сім’я. 
- Сирітство. 
- Дитина, від якої відмовились батьки.  
- Дитина з інвалідністю. 
- Діти з соціально-медичними проблемами. ВІЛ/позитивна дитина. 
- Дитина – жертва насилля. Діти – жертви торгівлі.   
- Дитина (неповнолітній), яка скоїла злочин; перебуває або повертається з місць 

позбавлення волі або засуджена без обмеження волі. 
- Соціальне сирітство. Бездоглядні та безпритульні діти (жертви розпаду сімей від 

безробіття, воїн, локальних конфліктів, стихійного лиха, насильства: в будь-якій формі 
вони живуть в екстремальних умовах). Діти – втікачі.  

- Діти в інтернатних та закритих закладах (закрите соціальне середовище).  
Світова тенденція: гуманітарна допомога  дітям та їх сім’ям є необхідним 

компонентом задоволення загальних потреб дитини, що потрапила в складні  кризові 
життєві ситуації. Основна мета в тому, щоб покращити їх благополуччя, поновити 
нормальний хід розвитку, запобігти завдаванню шкоди та надати можливості  активно 
брати участь у  будівництві надійного майбутнього. 

Джерела інформації: 
Організації, присутність яких забезпечує захист прав дитини: 
Служба у справах дітей. 
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Центр раннього розвитку дітей. 
Центр ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів. 
Пологовий будинок, дружній до дитини. 
Молодіжна клініка. 
Дитяча консультація. 
Клініка сімейного лікаря. 
Заклади дошкільної та середньої освіти. 
Місця відпочинку, дружні до дітей та молоді. 
Сімейні кризові центри. 
Центри психологічної допомоги. 
Центри спорту та здоров'я. 
Підліткові клуби за місцем проживання.  
Всеукраїнська громадська організація «Служба захисту дітей» [сайт] / Режим 

доступу:   http://www.children-ukraine.org/  
Права жінок та дітей в Україні [сайт] / Режим доступу:  

http://www.vsirivni.com.ua/   
Київський міський лівобережний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді 

Вул.Порика, 13б. 
ЮНІСЕФ в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/ 
Надія і житло для дітей [сайт] / Режим доступу:  http://www.hopeandhomes.org.ua/  
Надія і спасіння [сайт] / Режим доступу:  http://fondnis.org/plan.php  
Одеський благодійний фонд «Дорога до дому» [сайт] / Режим доступу:  

http://www.wayhome.org.ua/ 
Інститут соціальної політики [сайт] / Режим доступу:  

http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/  
Кожній дитині в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.everychild.org.ua/  
Міжнародна благодійна фундація ОТЧИЙ ДІМ [сайт] / Режим доступу:  

http://www.otchiy-dim.org/ua/  
 
4 червня. 
Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії (International Day of 

Innocent Children Victims of Aggression). Цей день – присвячений насамперед тим дітям, 
що перебувають в зоні воєнних конфліктів. Адже точної статистики, яка враховує, скільки 
дітей гине під час локальних воєнних конфліктів по всьому світу, немає. Крім того, діти 
гинуть не тільки в зоні військових дій.  Сьогодні світ на хвилі небачених аморальних 
національних та міжнародних терористичних атак, які також забрали багато життів 
невинних дітей. І для того, щоб громадськість не забувала про те, що під час війни гинуть 
не тільки солдати, ООН заснувала Міжнародний день дітей – безневинних жертв агресії. 
Ця дата була закріплена Генеральною Асамблеєю ООН, яка 9 серпня 1982 року на своїй 
надзвичайній спеціальній сесії з питання про Палестину «будучи приголомшеною 
величезним числом безневинних палестинських і ліванських дітей - жертв актів агресії 
Ізраїлю», ухвалила відзначати 4 червня кожного року як Міжнародний день безневинних 
дітей - жертв агресії. Починаючи з 1983 року цей день відзначається щорічно. Соціальна 
медіатематика є очевидною. Актуалізованим є також тематичний погляд на проблеми 
насильства над дітьми, експлуатації дітей та дитячу агресію, жорстокість.    

Для уточнення інформації можна відвідати такі ресурси:  
Український фонд благополуччя дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.ccf.org.ua/main  
Права дітей [сайт] / Режим доступу:  http://www.kidrights.ks.ua/  
Жіночий Консорціум України [сайт] / Режим доступу:  http://wcu-network.org.ua/  

http://www.children-ukraine.org/
http://www.vsirivni.com.ua/
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/
http://www.hopeandhomes.org.ua/
http://fondnis.org/plan.php
http://www.wayhome.org.ua/
http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/
http://www.everychild.org.ua/
http://www.otchiy-dim.org/ua/
http://www.ccf.org.ua/main
http://www.kidrights.ks.ua/
http://wcu-network.org.ua/
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5 червня. 
Всесвітній день навколишнього середовища (World Environment Day). Ця дата 

була проголошена на 27-й сесії Генеральної Асамблеї ООН від 16 грудня 1972 року і 
вибрана у знак початку роботи Стокгольмської конференції з проблем навколишнього 
середовища, що також проходила в 1972 році. Відзначається щороку в усьому світі. У 
своїй резолюції Генеральна Асамблея закликає держави й організації системи ООН 
щороку в цей день проводити заходи, що підтверджують їх прагнення до збереження й 
покращення навколишнього середовища. 

У цей день в 2000 році розпочалася програма ООН, підтримана ЮНЕСКО 
«Тисячоліття навколишнього середовища: розпочати роботу». Це ще одне нагадування 
людям про вкрай необхідну зміну ставлення людства до охорони екологічного 
середовища. 

Щороку одне з міст світу обирається центром проведення Всесвітнього дня 
навколишнього середовища, розробляються тема, девіз і логотип, які визначають 
спрямованість всіх інформаційних матеріалів Всесвітнього дня навколишнього 
середовища. 

Рекомендовано звернути увагу на Програму розвитку Організації Об'єднаних Націй 
(ПРООН). В Україні чотири головні сфери діяльності в галузі розвитку зосереджуються 
на демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та 
українських Цілей розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та гарантуванні безпечного 
середовища для людського розвитку; на енергетиці та навколишньому природному 
середовищі. 

Джерела інформації: 
Програма розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) [сайт] / Режим 

доступу: http://www.undp.org.ua/ua  
Екологія життя [сайт] / Режим доступу:http://www.eco-live.com.ua/  
Екологічні новини [сайт] / Режим доступу: http://www.ozemle.net/  
Альтернативна енергія [сайт] / Режим доступу: http://www.ekopower.ru/  
Эко-технологический журнал FacePla.net. Журнал позитивных новостей 

экологии, охраны природы со всего мира [сайт] / Режим доступу: http://facepla.net/  
 
12 червня.   
Всесвітній день боротьби з дитячою працею (World Day against Child Labour). 

Міжнародна організація праці (МОП) започаткувала відзначення Всесвітнього дня 
боротьби за ліквідацію дитячої праці в 2002 році з метою привернення уваги до становища 
дітей, залучених до дитячої праці та підкреслення важливості боротьби із проблемами, 
спричиненими існуванням дитячої праці. 

За даними МОП, у світі працює понад 256 мільйонів дітей віком від 5 до 14 років. 
Не останнє місце в цій статистиці посідає й Україна. Щорічно 1,2 мільйона дітей стають 
об'єктами купівлі-продажу й зазнають фізичної та сексуальної експлуатації, за даними 
Дитячого Фонду ООН (ЮНІСЕФ) (МОП). За їхньою інформацією, найгірші форми 
дитячої праці включно із такими практиками як продаж дітей, насильницьке рекрутування 
дітей-солдат, використання дітей для проституції або вироблення порнографії, а також 
використання дітей для будь-яких незаконних дій завдає багато шкоди дитячому здоров’ю 
та розвитку (Стаття 3 Конвенції МОП № 182 «Про заборону та негайні заходи щодо 
ліквідації найгірших форм дитячої праці») 

 У Всесвітній День боротьби із дитячою працею ЮНІСЕФ та їхні партнери 
підкреслюють необхідність припинення найгірших форм експлуатації, закликають до 
активних дій щодо подолання бідності, яка призводить до дитячої праці. Покращення 
доступу до якісної освіти, зокрема дівчат у бідних та сільських районах, є одним із 

http://www.undp.org.ua/ua
http://www.eco-live.com.ua/
http://www.ozemle.net/
http://www.ekopower.ru/
http://facepla.net/
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основних компонентів комплексного та ефективного підходу до вирішення цієї проблеми. 
Адже серед всіх дітей, які залучені до праці, саме дівчатка у країнах що розвиваються, 
часто потерпають від тяжких випробовувань та наражаються на додаткові ризики.  

Всесвітній день боротьби за ліквідацію дитячої праці має слугувати своєрідним 
каталізатором поширення всесвітнього руху проти найгірших форм дитячої праці, 
важливість якого підтверджується кількістю країн, що ратифікували Конвенцію МОП 
№182 щодо найгірших форм дитячої праці та Конвенцію МОП №138 щодо мінімального 
віку працевлаштування. 

Міжнародна програма з викорінення дитячої праці Міжнародної організації праці 
здійснює свою діяльність у майже 90 країнах світу. Вона працює на рівні розробки 
політик, підтримує розробку законодавства та програм, покликаних ліквідувати дитячу 
працю, а також підтримує проекти, спрямовані на профілактику та вилучення дітей із 
дитячої праці. Було розроблено Глобальний План Дій ліквідації до 2016 року усіх 
найгірших форм дитячої праці, включаючи шкідливу працю, комерційну та сексуальну 
експлуатацію, торгівлю дітьми та всі форми рабства. Багато з партнерів залучених до 
місцевих проектів  МОП ІПЕК  працює з дівчатами, надаючи їм можливості отримання 
освіти як альтернативи дитячої праці. 

В Україні Міжнародна програма з викорінення дитячої праці Міжнародної 
організації праці (МОП-ІПЕК) діє з 2001 року в рамках підписаного з Урядом України 
Меморандуму про взаєморозуміння. За роки діяльності програми 5750 дітей було 
вилучено з дитячої праці або не допущено до залучення до дитячої праці. 

Трудова експлуатація дітей та проблемні наслідки: 
- медичні проблеми (травми, загострення хронічних хвороб, наслідки 

інтоксикації хімічними речовинами та інше); 
- мало шансів стати кваліфікованим дорослим (прогалини в освіті, низька 

мотивація до навчання);   
- низька самооцінка; 
- уповільнений розвиток; 
- погано розвинуті соціальні навички; 
- залежність від «хазяїв»;  
- байдужість до зовнішнього світу, до свого майбутнього. 
Джерела інформації: 
Міжнародна організація з міграції [сайт] / Режим доступу:  http://www.iom.org.ua/   
Жіночий Консорціум України [сайт] / Режим доступу:  http://wcu-network.org.ua/  
 
14 червня. 
Всесвітній день донора (World Blood Donor Day). 14 червня відзначається як 

Всесвітній День донора крові. День народження Нобелівського лауреата Карла 
Ландштейнера (14 червня 1868 р.н.), що відкрив систему груп крові ABO, було обрано як 
День донора трьома організаціями, що виступають за добровільну безоплатну здачу крові: 
Міжнародною федерацією суспільств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця, 
Міжнародною федерацією організацій донорів крові і Міжнародним товариством із 
переливання крові. До цих організацій приєдналася Всесвітня організація охорони 
здоров'я. У цілому ці організації представлені 192 державами, 181 національним 
товариством Червоного Хреста і Червоного Півмісяця і 50 добровільними національними 
організаціями донорів крові, а також фахівцями з переливання крові в усьому світі.  

Перше переливання крові від людини людині відбулося ще в 1819 році в Англії. 
Науково обґрунтоване переливання крові стало можливим тільки після створення вчення 
про імунітет І. Мечниковим та П. Ерліхом у 1908 році і відкриття у 1900 році груп крові 
австрійським ученим К. Ландштейнером, який народився саме 14 червня 1868 року. 

http://www.iom.org.ua/
http://wcu-network.org.ua/
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Основна мета цієї дати полягає не в тому, щоб 14 червня залучити нових донорів, а 
скоріше – відзначити участь і висловити вдячність тим людям, що добровільно здають 
свою кров із свідомістю того, що вони сприяють порятункові життя, і особливо тих, хто 
здає кров регулярно – два, три або більше разів на рік.. 

В Україні в цей день проводяться урочисті нагородження донорів, що набули 
статусу «Почесних донорів України»; «круглі столи», прес-конференції, тематичні 
телепередачі з донорської тематики; благодійні акції на підтримку одиноких і хворих 
ветеранів донорського руху; випуск агітаційних матеріалів з пропаганди донорського 
руху; виступи з лекціями медичних працівників перед учнівською молоддю, студентами 
на донорську тематику тощо. 

60 років тому в Радянському Союзі було засноване звання «Почесний донор 
СРСР», у 1995 році – «Почесний донор України», а у 2001 році – «Заслужений донор 
України». В Україні є близько 50 тисяч чоловік, що набули статусу «Почесний донор 
України» і 16 «Заслужених донорів України», а це люди, які безоплатно здали кров або її 
компоненти в кількості 100 i більше разових максимально допустимих доз. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: милосердя і добровільність допомоги; спасіння 
людини. 

Звернути увагу на: 2011–й – Міжнародний рік Волонтерства - «Відкрий 
волонтера в собі». 

Корисні контакти та джерела інформації: 
Міністерство охорони здоров’я [сайт] / Режим доступу:   http://www.moz.gov.ua/   
Товариство Червоного Хреста України [сайт] / Режим доступу:   

http://www.redcross.org.ua/  
Київська обласна організація Червоного Хреста України [сайт] / Режим 

доступу:    http://crossred.at.ua/ 
 
 
Третя неділя червня.  
Міжнародний День Батька (International Father’s Day)  
Всесвітній  День батька – щорічне свято на честь батьків, що відзначається в 

більшості соціально розвинених країнах. В Україні відзначають День батька в третю 
неділю вересня. Вперше День Батька відзначили 19 червня 1910 року в США. Ініціатором 
створення цього свята називають місіс Додд з Вашингтона. День Батька з'явився як 
вираження любові і вдячності, які донька присвятила своєму батькові. Національним 
святом цей день в США став у 1966 році, коли президент США оголосив третю неділю 
червня національним святом. Слідом за Сполученими штатами, почали відзначати цей 
день Великобританія, Нідерланди, Франція, Китай та інші країни, де декларується повага 
до сімейних цінностей, шанують чоловіка-батька. Сьогодні його відзначають більш ніж у 
сорока країнах світу, у тому числі й в Україні.  

У багатьох країнах це свято можна порівняти з нашим восьмим березня. У 
Фінляндії в День Батька вивішують прапори, діти готують своїми руками дарунки для 
татусів, а дбайливі берегині вогнища накривають святковий обід, печуть торт або пироги. 
У Естонії в дитячих садках і школах організовують спеціальні заходи: ранки і концерти, а 
діти готують для татусів саморобні листівки і дарунки. Головним атрибутом свята в 
сьогоднішній Великобританії є подарунки батькам і дідусям. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: відповідальне батьківство; чоловіки, які 
самотужки виховують дітей; позитивне батьківство та інші. 

Корисні контакти та джерела інформації: 
Позитивне батьківство. Фотоконкурс "Світ дитячої мрії"  [сайт] / Режим доступу: 

http://www.family-album.com.ua/  (01.03.2011). - Назва з екрана.  

http://www.moz.gov.ua/
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Всеукраїнська мережа організацій з відповідального батьківства [сайт] / Режим 
доступу: http://www.batkivstvo.org.ua/ (01.03.2011). - Назва з екрана.  

Батькам треба знати // Права дітей [сайт] / Режим доступу:  
http://www.kidrights.ks.ua/ (01.03.2011). - Назва з екрана. 

 
 
20 червня.  
Всесвітній день біженців (World Refugee Day). Всесвітній день біженців — 

Всесвітній День на присвяту африканським біженцям, котрий відзначається в багатьох 
країнах 20 червня. 

Головна мета цього дня – привернути увагу суспільства до проблеми біженців, а 
також нагадати, що люди, які залишили свої країни внаслідок насилля та переслідування, 
потребують захисту та підтримки.  

У 2001 році Генеральна Асамблея ООН одноголосно прийняла спеціальну 
резолюцію —прояв солідарності з Африкою, у якій перебуває велика кількість біженців і 
яка традиційно проявляє до них свою великодушність.  

Взагалі у світі, згідно з останнім дослідженням УВКБ ООН, у кінці 2007 року за 
межами своїх країн було 11,4 млн. біженців і 26 млн. осіб, які були переміщені в межах 
своїх країн внаслідок конфліктів та переслідувань. Це є безпрецедентною кількістю 
людей, якими опікується Агенція ООН у справах біженців. Основна частина біженців 
перебуває в Африці, в зоні афганського конфлікту, на Балканах. 

Створене в 1950 році Управління Верховного комісара ООН у справах біженців 
(УВКБ) наразі є центральним міжнародним агентством, докладає зусиль для вирішення 
поліпшення життя біженців. 

Перший Закон України «Про біженців» був прийнятий у 1993 році, а його 
виконання розпочато у 1996 року. З того часу близько 5,500 осіб отримали статус біженця, 
з яких 2,277 осіб й досі проживають в Україні. Понад 50% визнаних біженців походять з 
Афганістану, майже 30% - вихідці з республік колишнього СРСР, решта – з різних країн 
Азії та Африки.  

Женевською Конвенцією 1951 року про статус біженців і Протоколом 1967 року до 
неї – двома найважливішими інструментами міжнародного права в цій галузі – біженець 
визначається як особа, що знаходиться поза країною своєї громадянської приналежності 
або звичного місця проживання через повністю обґрунтовані побоювання стати жертвою 
переслідувань за ознакою раси, віросповідання, громадянства, приналежності до певної 
соціальної групи або через політичні переконання. 

Біженці в Україні: Закон України «Про біженців» (2001 р.). За роки незалежності 
органами міграційної служби України розглянуто 23 тис. 260 заяв про надання статусу 
біженця, із них: 5 тис.693 особам, або кожному четвертому заявнику, надано цей статус. 
Станом на 1 січня 2011 р. на території держави зареєстровано 2 тис. 334 офіційно 
визнаних біженців із 44 країн світу, в тому числі: 1575 (67,4%) осіб чоловічої статі, 759 
(32,5%) – жінки, із них кожний четвертий (557 осіб ) – діти до 16 років.  

Рекомендована соціальна медіатематика: профілактика негативних явищ при 
міграції (еміграція, імміграція) на прикладі діяльності Міжнародної організації з міграції 
в Україні (МОМ): http://www.iom.org.ua/, а саме 

- програми протидії торгівлі людьми: (профілактика та запобігання - шляхом 
поширення інформації з метою підвищення поінформованості громадськості; надання 
підтримки правоохоронним органам, законодавчій та судовій гілкам влади у підвищенні 
ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми; захист і реінтеграція 
потерпілих від торгівлі людьми –  шляхом надання їм допомоги безпосередньо або через 
мережу громадських організацій – партнерів МОМ.   

http://www.batkivstvo.org.ua/
http://www.kidrights.ks.ua/
http://www.iom.org.ua/
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- зміцненню потенціалу управління міграційними процесами (Прикордонна служба 
України); 

- надання медичних послуг мігрантам (медичне обстеження мігрантів; медичний 
реабілітаційний центр для потерпілих від торгівлі людьми; програми запобігання 
ВІЛ/СНІД для мігрантів); 

- ініціативи розмаїття (у відповідь на безпрецедентне зростання кількості 
непровокованих злочинів на расовому підґрунті…з метою скоординованого врегулювання 
цієї проблеми;  захист людської гідності та добробут мігрантів, біженців і нетрадиційних 
меншин:  взаємодія з організаціями - 65 міжнародних, неурядових, державних та 
комерційних організацій, а також представників дипломатичних місій  та інших 
зацікавлених осіб). 

- допомога у пунктах тимчасового розміщення біженців…  в м. Одеса  та  в 
Закарпатській області проживало  (2010 р.) 518 шукачів притулку та біженців із 29 країн 
світу, в тому числі: 402 особи чоловічої статі, 116 – жінок, із них 134 неповнолітніх дітей. 

- інтеграція біженців та іммігрантів в українське суспільство. На сьогодні 
визначено громадські організації, які беруть участь:  у м. Києві – Благодійний фонд 
«Рокада»; у Одеській області – Благодійний фонд «Співчуття»; у Харківській області – 
Харківський обласний благодійний фонд «Соціальна служба допомоги»; 

- ініціативи з протидії расизму та ксенофобії, захисту етнокультурних потреб 
людини;  

- механізм вирішення питання працевлаштування біженців; 
- механізм вирішення питань  правового та соціального захисту дітей-біженців та 

дітей, що шукають притулку в Україні… заходи, спрямовані на подолання раніше 
виявлених перешкод у процесі орієнтації та адаптації дітей біженців в українському 
суспільстві та забезпечення доступу до соціальних благ. 

Інформація: Міжнародна організація з міграції [сайт] / Режим доступу:   
http://www.iom.org.ua/  

 
22 червня. 
День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни в Україні (Day of Sorrow and 

Remembrance of War Victims in Ukraine). Відзначається щорічно 22 червня. Встановлено 
напередодні 60-ої річниці початку Великої Вітчизняної війни 1941-1945 рр. Згідно з 
Указом Президента України цей день відзначається  з метою всенародного вшанування 
пам'яті синів і дочок українського народу, полеглих під час Великої Вітчизняної війни 
1941-1945 років, їх подвигу та жертовності, на підтримку ініціативи громадських 
організацій ветеранів війни, праці, Збройних Сил і жертв нацистських переслідувань. 

У цей день представники місцевої влади різних рівнів та різноманітні громадські 
організації вшановують світлу пам'ять полеглих воїнів, віддають належне дідам, батькам, 
сестрам, братам, які стали жертвами жорстокої боротьби двох систем — комуністичної та 
нацистської. 

 
 
23 червня. 
Міжнародний Олімпійський день (International Olympic Day). У 1967 р. 

Міжнародний Олімпійський комітет прийняв рішення 23 червня вважати Міжнародним 
Олімпійським днем. Саме 23 червня в 1894 р. в Парижі на міжнародному конгресі з 
проблем фізичного виховання, у якому брали участь представники 12 країн, свою 
доповідь представив ентузіаст відродження олімпійського руху барон П'єр де Кубертен. У 
ньому він ознайомив присутніх з розробленими організаційними основами олімпійських 

http://www.iom.org.ua/
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ігор. Саме тоді було створено Міжнародний олімпійський комітет. Конгрес прийняв 
рішення про проведення I Олімпійських ігор в 1896 р. у Греції. 

В Україні в цей день традиційно організовують різноманітні спортивні заходи. На 
головній вулиці столиці Хрещатику проходить міжнародна спортивна акція 
«Олімпійський день бігу» серед різних вікових груп. 

В Олімпійській хартії записано: Олімпійський рух має за свою мету виховувати 
молодь за допомогою спорту у дусі кращого взаєморозуміння і дружби, сприяючи, таким 
чином, створенню кращого і спокійнішого світу; зазначене і визначає соціальну тематику 
для медіа.    

Джерело інформації: 
Національний олімпійський комітет України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.noc-ukr.org/ua/  
 
26 червня 
Міжнародний день боротьби зі зловживанням наркотиками й їхнім 

незаконним обігом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking). 26 
червня 1987 року Міжнародна конференція з боротьби зі зловживанням наркотичними 
засобами й їхнім незаконним обігом прийняла Всеосяжний план діяльності. 7 грудня 1987 
році Генеральна Асамблея ООН установила Міжнародний день боротьби зі зловживанням 
наркотиками й їхнім незаконним обігом у знак прояву своєї рішучості підсилювати 
діяльність зі створення міжнародного співтовариства, вільного від зловживання 
наркотиками. 

Генеральна Асамблея визначає, що світова проблема наркотиків, як і раніше, має 
серйозну загрозу для громадського здоров'я, безпеки та добробуту людства, зокрема 
молоді, а також національної безпеки і суверенітету держав. Таким чином, Управління 
Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності (UNODC) продовжує роботу з 
міжнародного контролю над наркотиками і закликає всі уряди надавати максимально 
можливу фінансову і політичну підтримку, щоб дозволити UNODC продовжувати, 
розширювати і зміцнювати свою оперативну та технічну діяльність. 

Історія боротьби з розповсюдженням наркотиків або, принаймні, спроб якось 
контролювати їх обіг вже налічує 100 років. У лютому 1909 року Шанхайська опіумна 
комісія, участь у роботі якої взяли 13 країн, спробувала знайти шляхи обмежити ввезення 
наркотиків з азіатських країн. 

Півмільйона і ще п’ятдесят тисяч – приблизно така кількість наркозалежних 
проживає в Україні, показало перше всеукраїнське масштабне дослідження, проведене 
2008 року. До цього суспільство мало у своєму розпорядженні лише офіційні цифри – а це 
160 тисяч зареєстрованих наркоманів на всій території Україні. Як і очікувалося, реальна 
цифра виявилася значно більшою. Лікарі стверджують, що говорити нині потрібно не про 
наркоманію, а про наркозалежність — оскільки токсикоманія безпритульних і захоплення 
богеми кокаїном мають абсолютно різні причини і наслідки. Але є й спільні тенденції – 
кількість наркозалежних поступово, але неухильно зростає.  

В Україні в цей день проходять різноманітні акції, заходи, круглі столи на тему 
боротьби з наркоманією. Організатори цих заходів прагнуть об’єднати зусилля органів 
державної влади та громадських, благодійних, релігійних організацій щодо здійснення 
роботи у сфері профілактики наркоманії та розповсюдження наркотиків; привернути увагу 
громадськості до хвороби наркозалежності; досягнути соціалізації наркозалежної особи. 

Серед інших соціальних тем цього дня: здійснення моніторингу ситуації; 
результативність взаємодії медичних та соціальних організацій; доступність допомоги та 
підтримки наркозалежного та членів його сім’ї; успішність та перспективи розвитку в 

http://www.noc-ukr.org/ua/


98 

 

регіонах, місцевих громадах мережі інституцій попередження дітей та молоді, допомоги 
наркозалежним та боротьби з обігом наркотиків.   

Джерела інформації:  
Информация для родителей / Главная / Центр социально-психологической 

реабилитации «Ступени» [сайт] / Режим доступу: http://www.stupeni.org.ua/   
Робота з наркозалежним /Соціальне / служіння // БЛАГОДАТЬ, Церква 

євангельських християн баптистів [сайт] / Режим доступу: http://blagodat.org.ua/  
Я – мати наркомана... Робота над помилками / Соціальні історії // державна 

соціальна служба для сім’ї, дітей та молоді [сайт] / Режим доступу: 
http://www.dcssm.gov.ua/  

SOS / Стоп наркотики. Молодь і проблема наркоманії [сайт] / Режим доступу: 
http://nodrugs.kpi.ua/  

Громадська організація «Центр психосоціальної реабілітації хімічно залежної 
молоді «Крок за кроком» [сайт] / Режим доступу: http://www.krok-za-krokom.org.ua/  

Центр ресоціалізації наркозалежної молоді (ЦРНМ) «Переображення» / 
Служіння залежним / Життя церкви // ФІМІАМ, євангельська церква [сайт] / Режим 
доступу: http://fimiam.lutsk.ua/  

Сімейні чинники / ЖИТТЯ – Є! Допоможи в це повірити близькій людині // 
Асоціація молодих медиків України [сайт] / Режим доступу: http://www.life.ammu.org.ua/  

Мы помогаем жить / Проекты и Материалы // Донбасс без наркотиков, 
общественная организация [сайт] / Режим доступу:  http://www.narco.org.ua/     

 
 
26 червня. 
Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур (International Day in 

Support of Torture Victims). В 1997 року за рекомендацією Економічної й Соціальної 
Ради (рішення 1997/251) Асамблея проголосила 26 червня Міжнародним днем Організації 
Об'єднаних Націй на підтримку жертв катувань (резолюція 52/149 від 12 грудня). Цей 
день проводиться з метою викорінювання катувань і забезпечення ефективного 
функціонування Конвенції проти тортур та інших жорстоких, нелюдських або 
принижуючих гідність видів відносин та покарання 1984 року, що набула чинності 26 
червня 1987 року. 

На переконання ООН, не зважаючи на наявність солідної нормативно-правової 
бази в царині запобігання тортурам, випадки вживання тортур досить часто ігноруються 
державами, а то і безпосередньо здійснюються в багатьох країнах в умовах безкарності 
винних. Міжнародний день на підтримку жертв тортур дає ще один привід для 
підтвердження права всіх чоловіків і жінок жити, не наражаючись на небезпеку вживання 
тортур.  

До головних нормативних документів, що закріплюють захист від тортур, 
належить Конвенція проти тортур і інших жорстоких, нелюдяних або принижуючих 
гідність видів знущання і покарання, прийнята Резолюцією 39/46 Генеральної Асамблеї 
ООН 10 грудня 1984 року. До Конвенції приєдналося вже 127 країн. Конвенція 1984 року 
встановила відносно тортур так звану універсальну юрисдикцію. Це означає, що винні в 
застосуванні тортур можуть кримінально переслідуватися владою будь-якої держави, 
незалежно від громадянства винних і місця здійснення ними діяння. Для контролю за 
дотриманням Конвенції був створений Комітет проти тортур, який став до роботи з 1 
січня 1988 року. Засідання Комітету (дві сесії в рік) проходять в Женеві. 

Норми про заборону тортур також включені в Загальну декларацію прав людини 
(ст. 5), Міжнародний пакт про цивільні і політичні права 1966 року (ст. 7), в конвенціях 
про захист жертв війни, про боротьбу з геноцидом, апартеїдом, рабством і т. 

http://www.stupeni.org.ua/
http://blagodat.org.ua/
http://www.dcssm.gov.ua/
http://nodrugs.kpi.ua/
http://www.krok-za-krokom.org.ua/
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http://www.life.ammu.org.ua/
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Рекомендовані соціальні медіатеми: порушення прав людини (насильство, арешт, 
перебування в місцях позбавлення волі тощо).  

Міжнародний фонд допомоги та дружби [сайт] / Режим доступу: 
http://www.irff.org.ua/  

Права людини в Україні [сайт] / Режим доступу: http://www.khpg.org/  
Українська Гельсінська спілка з прав людини [сайт] / Режим доступу: 

http://edu.helsinki.org.ua/  
Всеукраїнська освітня програма «Розуміємо права людини» [сайт] / Режим 

доступу: http://edu.helsinki.org.ua/ 
Веб-сайт Уповноваженого Верховної Ради Україн з прав людини [сайт] / Режим 

доступу: http://www.ombudsman.kiev.ua/ 
  

 
Остання неділя червня.  
День молоді (National Youth Day). День молоді України відзначається щорічно в 

останню неділю червня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку ініціативи 
молодіжних об'єднань і організацій України…» згідно з Указом Президента України «Про 
День молоді» від 22 червня 1994 р.  

У цей день по всій Україні проходять різноманітні культурні та спортивні заходи 
(фестивалі, конкурси, концерти), відзначаються найуспішніші представники молодого 
покоління. Так, наприклад, починаючи з 2002 року, напередодні Дня молоді в столиці 
вшановують найталановитіших юнаків і дівчат. Зокрема, нагороджують преміями та 
відзнаками Київського міського голови. Відзначають насамперед тих, хто досяг висот у 
професійній діяльності, вніс особисту лепту в розвиток різних галузей. Серед 
претендентів — науковці, спортсмени, актори, драматурги, письменники, музиканти, 
лікарі, вчителі, а також переможці міжнародних і всеукраїнських олімпіад серед студентів 
та учнів загальноосвітніх шкіл. 

За різними джерелами, кількість молодого покоління поступово зростає. Приміром, 
якщо на початок 1991 р. молодь в Україні становила 9,9 млн. чоловік, або 19,2% загальної 
кількості, то в 1999 — вже 10,2 млн. чоловік, що становить 20,4% загальної чисельності 
населення. 

В Україні діють органи, що забезпечують здійснення державної молодіжної 
політики: Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, управління обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, відповідні відділи 
районних держадміністрацій і міськвиконкомів. Крім того, зростає кількість соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді,  різноманітних молодіжних громадських організацій. 

Три базові  місця, де здійснюється «молодіжка», «молодіжна соціалка»: 
1) Мережа інституцій (державної, комунальної, громадської, благодійної, 

приватної, релігійної форм власності) з функцією підтримки, допомоги, супроводу, 
патронажу молоді з проблемною ситуацією (домінує: для молодих).  

2) Молодіжний громадський рух: молодіжні організації та органи молодіжного, 
студентського самоврядування (домінує: молодь сама приймає рішення та долає окремі 
соціальні проблеми). 

3) В територіальній громаді: різні організації, форми, види діяльності (домінує: 
спільно з молоддю). 

Соціальна стратегія українського суспільства щодо молоді передбачає вирішення 
принципових питань, а саме:  

1. Утвердження патріотизму, духовності, моральності, міжнаціональної 
толерантності молоді.   

http://www.irff.org.ua/
http://www.khpg.org/
http://edu.helsinki.org.ua/
http://edu.helsinki.org.ua/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
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2. Підвищення рівня громадської активності та участі молоді в житті місцевих 
громад та суспільства. 

3. Сприяння зайнятості та професійній орієнтації. 
4. Забезпечення здорового, безпечного способу життя. 
5. Подолання демографічної кризи та розвиток інституту сім’ї. 
Зазначені складові стратегії можна розглядати як основні соціальні медіатеми.  
Джерела інформації: 
Молодь за здоров’я / Студії // Ресурсний центр Державного інституту розвитку 

сім’ї та молоді [сайт] / Режим доступу:http://www.mzz.com.ua/  
Всеукраїнський громадський центр «Волонтер» [сайт] / Режим доступу: 

http://www.volunteer.kiev.ua/  
Донецький молодіжний дебатний центр [сайт] / Режим доступу: http://cent.dn.ua/  
Програма «Молодь в дії» // Центр Європейської співпраці [сайт] / Режим доступу: 

http://center-ukraine.org.ua/     
САЛЮС, Благодійний фонд [сайт] / Режим доступу: http://www.salus.org.ua/  
Всеукраїнська благодійна асоціація «Рівний – рівному» [сайт] / Режим доступу: 

http://cppa.org.ua/  
Про організаційно-методичне забезпечення програми "Сприяння 

просвітницькій роботі "рівний - рівному" серед молоді України щодо здорового 
способу життя" / Нормативні акти // ОСТРІВ ЗНАНЬ [сайт] / Режим доступу:  
http://ostriv.in.ua/  

Медіацентр Розмай, громадська організація [сайт] / Режим доступу:  
http://rozmai.com.ua/  

 
 
28 червня.  
День Конституції України. Святкується щорічно 28 червня на честь прийняття 

Конституції України в 1996 році. У червні 1996-го депутати Верховної Ради ухвалили 
Конституцію. Це сталося на п'ятий рік після проголошення незалежності. Народні обранці 
працювали усю ніч з 27 на 28 червня — загалом безперервно 23 години. Під час 
голосування «ЗА» висловилися 315 парламентарів. Прийняття Конституції закріпило 
правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, а також 
утвердило основні соціальні та громадянські права і свободи.  

У цей день в Україні проходять державні урочистості та культурні заходи, часто їх 
об’єднують із святкуванням Дня молоді. Та все ж День Конституції в нашому суспільстві 
поки не святкується з особливою пишністю.  

День Конституції сприймається українцями як свято на честь нормативного акту, 
але не є таким. Це – день затвердження наших прав і свобод. День ствердження того, як 
зазначено у статті 3 Конституції України, що «людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». 
Важливо,  що Конституція України встановила непорушність гуманістичного принципу в 
майбутньому: при ухваленні нових законів або внесенні змін до чинного законодавства не 
допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. (ст. 22). 
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Поліщук Ольга  
студентка Інституту журналістики  

 
Соціальний календар липня. 

11 липня. 
Всесвітній день народонаселення. За кілька десятків років чисельність населення 

України зменшиться радикально і в 2050-му становитиме 26 млн. осіб, а от населення 
Землі тільки зростатиме і старітиме. Такими заявами рясніють демографічні прогнози 
Світового банку та Організації Об’єднаних Націй.  

У 1989 році Рада керівників Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй 
(ПРООН) рекомендувала відзначати 11 липня як Всесвітній день народонаселення. Мета 
дня — привернути увагу до питань народонаселення, програм спільного розвитку, пошуку 
рішення загальних проблем. Установлений ООН в 1989 році на згадку про День п'яти 
мільярдів — 11 липня 1987 року — день, коли чисельність населення Землі перевищила 
5 млрд. осіб. 

Всесвітній день народонаселення щороку має певну основну тематику, наприклад:  
2009 — Навчання дівчат, 
2008 — Планування майбутнього — планування сім'ї, 
2007 — Чоловіки як партнери в справі охорони здоров'я матері, 
2006 — Молоді люди, 
2005 — Рівність допомагає. 
Найразючіший парадокс у глобальних демографічних тенденціях полягає в тому, 

що, з одного боку, ми спостерігаємо різкий спад народжуваності в багатьох країнах, що 
розвиваються, не кажучи вже про зовсім низьку народжуваність в економічно розвиненій 
частині світу. З іншого ж боку – демографи прогнозують подальше значне зростання 
чисельності населення Землі, хоча темпи цього зростання поступово спадатимуть. Попри 
бідність та високу смертність, кількість населення нерозвинених країн збільшується, а в 
країнах так званого золотого мільярда народжуваність падає. Уже зараз говорять про те, 
що чисельність людства от-от сягне семимільярдної позначки. Згідно з дослідженням 
демографічних тенденцій американського ЦРУ, відносна частка населення Європи та Росії 
у структурі населення Землі й надалі зменшуватиметься. Якщо в 1950 році у Європі та 
колишньому СРСР проживало 22% населення Землі, у 2001 – 13%, то до 2050 року ця 
частка зменшиться до 7,5%. У середині минулого століття шість із десяти країн із 
найбільшою кількістю населення можна було зарахувати до розвинених. До 2020 року в 
топ-10 країн із найчисельнішим населенням залишаться лише США та Росія.  

З часом населення світу ще більше постаріє. До 2050 року частка осіб віком від 65 
років стане втричі більшою і становитиме 1,5 млрд. (або 16% від усього людства). 
Незважаючи на старіння світового населення, у багатьох країнах, що розвиваються, 
спостерігатиметься зростання чисельності молодого покоління: найбільше у цьому 
відзначаться Пакистан, Афганістан, Саудівська Аравія, Ємен та Ірак. 

Відносна частка представників білої раси зменшиться, більшість житиме в містах. 
До речі, зараз людство переступає поріг урбанізації – тих, хто живе в містах, і жителів 
сільської місцевості наразі порівну.  

Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй (ПРООН) в Україні. 
Присутність ПРООН у країнах Східної Європи є вигідним не лише через довготривалу 
ізольованість від міжнародного суспільства, але й через те, що ПРООН може забезпечити, 
щоб ці країни ефективно почали новий розділ власної історії, яка базується на питаннях та 
потребах людського розвитку. ПРООН в Україні підтримує національні зусилля в 
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http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
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досягненні Цілей розвитку тисячоліття шляхом впровадження низки своїх  проектів 
задля покращання достатку українського народу. 

В Україні чотири головні сфери діяльності в галузі розвитку зосереджуються на 
демократичному врядуванні; подоланні бідності, досягненні процвітання та українських 
Цілей розвитку тисячоліття; місцевому розвитку та забезпеченні безпечного середовища 
для людського розвитку; на енергетиці та навколишньому природному середовищі.  

В кожній з цих тематичних сфер ПРООН в Україні намагається  забезпечити 
баланс між впровадженням заходів щодо розробки політико-правових документів, 
аналітично-дорадчою діяльністю, заходами з поліпшення спроможності національних 
партнерів та окремими пілотними проектами. ПРООН впроваджує свою діяльність в 
Україні з 1993 року. 

Спільні зусилля ПРООН, Уряду та народу України спрямовані на запровадження та 
подальше просування головних принципів демократичного врядування на всіх рівнях, 
шляхом підтримки адміністративної реформи та залучення громадянського суспільства до 
участі у процесі прийняття рішень. Програми щодо малого та середнього підприємництва 
та проекти з надання соціальної допомоги сприяли економічному розвитку країни. 
ПРООН також виступає на захист концепції сталого розвитку, як істотної політики та 
наголошує на важливості розвитку мереж громадських організацій екологічного 
спрямування. 

ПРООН в Україні продовжує підтримувати Уряд у досягненні європейських 
стандартів політики, інституційної спроможності шляхом трансформації відносин між 
державою та населенням, впровадження ефективної децентралізації, діяльності 
приватного сектору у більш ліберальній ринковій економіці, заохочення громадян 
користуватися рівними можливостями доступу до послуг, здійснення прав людини та 
процвітання. 

ПРООН досягає своїх цілей у тісній співпраці з іншими агенціями ООН, донорами 
та партнерами, користуючись досвідом міжнародних експертів та найкращим 
національним досвідом. У своїй діяльності ПРООН використовує найкращий глобальний 
досвід, утверджує гендерну рівність та основи суспільства, пристосованого до вимог 
глобальної економіки. 

24 березня 2011 року, Київ – представники установ системи ООН та Перший віце-
прем`єр-міністру України – Міністр економічного розвитку і торгівлі України підписали 
Рамкову програму партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 роки. Новий 
п’ятирічний документ визначатиме стратегічні напрямки співробітництва та партнерства 
між системою ООН та Урядом України та прийде на зміну Рамкової програми допомоги 
ООН для України на 2006-2010 роки, термін дії якої закінчується цього року. 

Впровадження Рамкової програми партнерства Уряду України – ООН на 2012-2016 
роки стане якісно новим кроком співпраці України з ООН, оскільки вперше наголос 
робиться на принципі партнерства та провідної ролі української сторони у визначенні 
пріоритетів та цілей допомоги з боку ООН, а також спільної відповідальності за 
досягнення результативності співпраці, що завдяки авторитету організацій системи ООН 
стимулюватиме інших донорів та інвесторів до розвитку взаємовигідного партнерства з 
Україною». 

Рамкова програма визначає основи стратегічного планування та діяльності ООН в 
Україні на наступні п’ять років відповідно до 4 головних сфер партнерства: 

• стале економічне зростання і подолання бідності;  
• соціальний розвиток;  
• врядування та управління;  
• навколишнє середовище та зміна клімату. 
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У досягненні визначених цілей братимуть участь 20 установ системи ООН, серед 
яких Програма Розвитку ООН (UNDP), Фонд народонаселення ООН (UNFPA), Дитячий 
фонд ООН (UNICEF), Об’єднана програма ООН з ВІЛ/СНІДу (UNAIDS), Міжнародна 
організація праці (ILO), Управління ООН з наркотиків та злочинності у Молдові та 
Україні, Всесвітня організація охорони здоров’я (WHO), Міжнародна організація з 
міграції (IOM), Світовий Банк (WB) та Міжнародна фінансова корпорація (IFC), 
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO), Міжнародне Агентство з 
Атомної Енергії (IAEA), Конференція ООН з торгівлі та розвитку (UNCTAD), 
Європейська економічна комісія ООН (UNECE), Програми ООН з навколишнього 
середовища (UNEP), Організація ООН з питань освіти, науки та культури (UNESCO), 
Організація ООН з промислового розвитку (UNIDO), Управління Верховного комісара 
ООН у справах біженців, ООН – Жінки (UN Women). 

Рекомендуємо звернути увагу на особливі рішення ООН, а саме: 
2011 – проголошено Міжнародним роком молоді: діалог та взаєморозуміння (12 

серпня 2010 – 11 серпня 2011 р.);  
2011 – проголошено Міжнародним роком осіб африканського походження;   
2005-2015 – проголошено Другим Міжнародним десятиріччям корінних народів 

світу. 
Джерела інформації: 
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.undp.org.ua/  
ПРООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.un.org.ua/  
Тренди народонаселення // Всеукраїнська експертна мережа [сайт] / Режим 

доступу:   http://www.experts.in.ua  
Ліга соціальних працівників України [сайт] / Режим доступу:   

http://ligasocial.org.ua/  
Діалог [сайт] / Режим доступу:  http://dialogs.org.ua/issue_full.php?m_id=16539  
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Тарасенко Сніжана  
студентка Інституту журналістики  

 
Соціальний календар серпня. 

5 серпня. 
Міжнародний день світлофора. Перший світлофор був встановлений 10 грудня 

1868 року в Лондоні, біля будівлі Британського Парламенту, задовго до розповсюдження 
автомобілів. Його винахідник — Дж. П. Найт (англ. J. P. Knight) — був фахівцем із 
залізничних семафорів і його винахід управлявся вручну і мав два семафорних крила. 
Світлофор використовувався для полегшення переходу пішоходів через вулицю, а його 
сигнали призначалися для гужових транспортних засобів.  

У 1910 році був розроблений і запатентований перший автоматичний світлофорний 
пристрій. Попередник сучасних пристроїв був встановлений 5 серпня 1914 року в США у 
місті Клівленд, тому саме цим днем відзначають день світлофора. Пристрій мав червоний 
і зелений сигнал, а при перемиканні видавав звуковий сигнал. Системою керував 
поліцейській, який сидів у скляній будці на перехресті.  

Триколірний світлофор, з використанням жовтого ліхтаря, був встановлений у 1920 
році у Детройті та Нью-Йорку. 

В Україні перший світлофор був встановлений у 1936 році у Харкові. На сьогодні у 
нашій країні налічується майже 4,5 тисячі світлофорних об`єктів, за допомогою яких 
здійснюється регулювання дорожнього руху. 

Світова спільнота на відміну від української набагато ширше відзначає цей день.  
Соціальна медіатематика: запобігання травматизму на дорогах; виховання 

соціальної культури у дітей безпечного поводження на дорогах;  виконання сімейної 
функції щодо безпечної життєдіяльності; «місто безпечне для дітей». 

Джерела інформації: 
 Всеукраїнський конкурс КВК юних інспекторів руху // Департамент ДАІ МВС 

України [сайт] / Режим доступу: http://www.sai.gov.ua/  
Правила дорожного движения // Воспитание детей дошкольного возраста [сайт] / 

Режим доступу: http://doshvozrast.ru/  
Товариство учасників руху [сайт] / Режим доступу: http://tur.stop-street.org.ua/  
Дошколенок  [сайт] / Режим доступу: http://doshkolenok.kiev.ua/  
 
 
6 серпня. 
Міжнародний день «Лікарі світу за мир». Це міжнародний день, який був 

запропонований організацією «Лікарі світу за запобігання ядерній загрозі». Він 
відзначається в річницю дня бомбардування японського міста Хіросіми 6 серпня 1945. 
Цей день в певному сенсі є символічним і служить для нагадування про цю людську 
трагедію, про роль лікарів в боротьбі за мир і в запобіганні війні в цілому. Організація 
відзначає цей день своєю повсякденною роботою. Виникла вона в 1980 році у Франції в 
результаті відокремлення від іншої знаменитої міжнародної організації «Лікарі без 
кордонів». З тих пір великі відділення «Лікарів світу» з’явилися у дванадцяти країнах, 
включаючи США, Швецію і Нідерланди та є єдиною міжнародною медичною 
організацією, що займається запобіганням ядерній війні і ліквідацією ядерної зброї.  

Хоча холодна війна закінчилася з розпадом Радянського Союзу в 1991 році, США і 
Росія зберегли тисячі одиниць ядерної зброї, яка готова до запуску в будь-яку хвилину. 
Поширення загрози ядерного тероризму було додане до ядерної небезпеки в світі після 
закінчення "холодної війни". В останні роки ми дізналися, що навіть регіональні ядерні 

http://www.sai.gov.ua/
http://doshvozrast.ru/
http://tur.stop-street.org.ua/
http://doshkolenok.kiev.ua/
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війни з частковим використанням ядерної зброї в світі призведе до невиправного 
враження екосистеми Землі та може вбити більше мільярда людей завдяки "ядерному 
голоду". Постійні курси та тренінги з медичної освіти в новій галузі "Мир через Здоров'я" 
були розроблені філіями організації разом з університетами в Норвегії, Данії, 
Великобританії та Канади. В Україні цей день відзначають без широкого загалу. Загалом 
тільки працівники медичних служб.  

 
9 серпня. 
Міжнародний день корінних народів світу. Генеральна Асамблея ООН у 1994 

році оголосила про проведення Десятиліття корінних народів світу і відзначення 9 серпня 
Міжнародного дня корінних народів. Це було зроблено для того, щоб світова 
громадськість пам’ятала про необхідність проявляти турботу і солідарність з 
представниками корінного населення.  

Чіткого і єдиного визначення поняття «корінний народ» наразі не існує. Скажімо, 
щодо України, то прийнято вважати, що її етнонаціональну культуру забезпечують 
українська нація, корінні народи та національні меншини. До корінних народів України 
зараховують: кримських татар, гагаузів, кримчаків, караїмів та кримських греків. В 
Україні це не є поширеним святом, а більшість про нього взагалі не знають.  

У 2004 р. ООН проголосила друге міжнародне десятиріччя корінних народів світу 
починаючи з 1 січня 2005 р., метою якого є подальше укріплення міжнародного 
співробітництва у вирішенні проблем, які стоять перед корінними народами світу у таких 
галузях, як культура, освіта, охорона здоров'я, права людини, дозвілля і соціальний та 
економічний розвиток. Рекомендуємо звернути увагу на рішення ООН, а саме: 2005-2015 
– проголошено Другим Міжнародним десятиріччям корінних народів світу. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: ознаки розвитку етнічних меншин в Україні; 
корінні народи в Україні та міграційні процеси; запобігання ксенофобії, антисемітизму, 
надрасовості та расизму: соціально-правовий статус корінних народів та національних 
меншин в Україні.  

Звернути увагу на проблему українофобії. Українофобія (антиукраїнізм, 
україноненависництво) – боязнь та агресивне неприйняття існування України та 
української нації, форма некультурної зверхності, ірраціональна і злісна ворожість до 
українців як народу, їхньої культури, мови та історії, або до України, як держави, 
ненависть до всього українського, вороже ставлення до українства та всіх виявів 
української національно-культурної самобутності. Українофобія є різновидом 
ксенофобії — ненависті до незнайомого чи чужого і спостерігається серед народів, які 
жили в контакті з українцями в колишньому СРСР чи інших місцях. Українофобія – є 
таким самим проявом нетолерантності, як і будь які прояви нацизму, расизму, шовінізму. 
Як явище, українофобія використовується певними силами, котрі цілеспрямовано 
розпалюють ненависть до українців, як засіб досягнення своїх політичних цілей, реалізації 
загарбницьких та імперських амбіцій. Українофобія відрізняється від інших національних 
фобій переважно своєю інтенсивністю. Інколи українофобія використовується як засіб для 
відволікання від реальних проблем. Українофобія у більшості випадків – це не просте 
«насміхання» над українською нацією, а щире бажання їй зла. Українофобія, є явищем 
того самого порядку, що й антисемітизм, але на відміну від нього, українофобія – явище 
більш політичне і здебільшого характерне для людей, що проживають в Україні і не 
сприймають її. 

Українофобія й антиукраїнізм є близькими поняттями, але українофобія ближче до 
психічної сфери, а антиукраїнізм – це більш концептуальне поняття і зводиться до 
політики. Українофобія — явище не нове. Термін «українофобія» зустрічається в статті 
Сергія Єфремова «Українське життя 1912-го» ще в 1912 році. 
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Ненависть до українців проявляється у різноманітних формах та проявах: у 
використанні образливих етнонімів, у стереотипному приписуванні цілому народові 
окремих, негативних рис та навіть у запереченні українцям права на саме існування, як 
окремого етносу, неприйнятності факту, що українці – це окремий народ та дратуванні 
фактом, що хтось вважає себе українцем. Українофоби стверджують, що всі українці якісь 
не такі: жеруть лише сало, жадні, запроданці, хитрі... Виділяють наступні рівні проявів 
українофобії: соціально-психологічний — це зневажливе, нетерпиме ставлення до всього 
українського, особливо до мови; ідейно-політичний — «обґрунтування» тези про 
«найвищу» розвиненість «великого і могутнього російського народу» і відмирання 
«селянської української нації» — саме на цій основі й здійснюється російськомовна 
експансія, роздмухування і організація різного роду пропагандистських антиукраїнських 
кампаній під гаслами необхідності державної двомовності; соціальна практика — 
блокування заходів щодо українського національно-культурного відродження.  

Побутова українофобія є таким же проявом ксенофобії, як і інші прояви 
немотивованого страху чи ненависті стосовно чужинців чи чужорідних, незнайомих явищ, 
як і інші форми расизму. Ксенофобія у такій формі притаманна, як правило, але не 
винятково, малоосвіченим, малокультурним прошаркам населення і обумовлена передусім 
невіглаством, або специфічними стереотипами окремих культур. Така українофобія має 
прояви, як правило, у зневажливому або відверто ворожому ставленні до українців у тих 
регіонах, де вони контактують з представниками інших народів. 

Джерела інформації: 
Паньков А. Соборна Україна: корінні народи та національні меншини / №6, 

2005 // Персонал [сайт] / Режим доступу: http://personal.in.ua/ 
Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ) [сайт] / Режим доступу: 

http://www.iom.org.ua/ 
Українське життя в Севастополі [сайт] / Режим доступу: 

http://ukrlife.org/main/minduk/right.htm  
Центр інформації та документації кримських татар [сайт] / Режим доступу:  

http://www.cidct.org.ua/  
Концепція державної політики України щодо корінних народів // МГО «Бізім 

Кирим» [сайт] / Режим доступу:  http://www.bizimqirim.org/ua  
Українська етнографія [сайт] / Режим доступу:  http://etno.uaweb.org/  
 
 
12 серпня. 
Міжнародний день молоді, що відзначається ООН 12 серпня. Ідея Міжнародного 

дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася в Відні (Австрія) на І 
сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, щоб 
Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування та 
підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Рішення про 
оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової 
конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. Ця 
рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї 
Організації Об'єднаних Націй у резолюції № «A/RES 54/120 I» («Політика та програми, 
що залучають молодь»), та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді. 
Асамблея також рекомендувала проводити пропагандистські заходи на підтримку 
Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що 
стосується молоді, прийнятої в 1995 р. (резолюція Генеральної Асамблеї 
№"A/RES/50/81"). 

Міжнародний день молоді щороку має певну основну тематику: 

http://personal.in.ua/
http://www.iom.org.ua/
http://ukrlife.org/main/minduk/right.htm
http://www.cidct.org.ua/
http://etno.uaweb.org/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%B9%2C_%D1%89%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%B9%2C_%D1%89%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
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• 2001 - Боротьба з епідемією ВІЛ/СНІДу;  
• 2002 - Дії молоді для стійкого розвитку;  
• 2003 - Зайнятість молоді;  
• 2004 - Молодь у суспільстві різних поколінь;  
• 2005 - Перетворення зобов'язань у реальні справи;  
• 2006 - Спільна боротьба з зубожінням: молодь і викорінювання зубожіння;  
• 2007 - Будь поміченим, будь почутим: участь молоді заради розвитку;  
• 2008 - Молодь і зміна клімату: час діяти;  
• 2009 - Стабільність: наш виклик, наше майбутнє; 
• 2010 -  Діалог і взаєморозуміння. 
Рекомендуємо звернути увагу на рішення ООН, а саме: 
2011 – проголошено Міжнародним роком молоді: діалог та взаєморозуміння (12 

серпня 2010 – 11 серпня 2011 р.).  
При розгляді молодіжних питань потрібно враховувати існування та взаємний 

обмін  між п’ятьма  одночасними поглядами, що характеризують суспільство та владу: 
молодь як проблема; молодь як страх; молодь як надія; молодь як заздрість; молодь як 
символ. Актуальним є розгляд молодіжного через якісні показники самопочуття молоді 
(до якого типу належить: «Кар’єра» (я можу), «Мобілізація» (я враховую), 
«Стабільність» (я впевнений), «Негативні очікування» (нічого не виходить), 
«Альтернатива» (головне не робота, а сім’я, хобі..), «Інший» (я не такий, як всі) або 
через показники задоволеності молоді (станом справ у суспільстві, умовами 
праці…навчання, умовами культурного та духовного розвитку, життям, сім’єю, 
характером, колективом або спільнотою). Одного підходу щодо розуміння та вирішення 
молодіжних питань не існує! Рекомендовані соціальні медіатеми: державна молодіжна 
політика та суспільний діалог з молоддю; діяльність соціальних інституцій щодо 
вирішення соціальних проблем молоді та участь самої молоді у процесах прийняття, 
виконання рішень тощо.  

Джерела інформації: 
Молодь України [сайт] / Режим доступу:  http://www.molodukraine.org.ua/  
Всеукраїнський молодіжний ресурс [сайт] / Режим доступу:  

http://mzr.uzhgorod.ua/  
Європейська молодь України [сайт] / Режим доступу:  

http://www.euroyouth.org.ua/  
Молодіжні та студентські організації України // Освітній портал [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.osvita.org.ua/  
Громадській простір [сайт] / Режим доступу:  http://www.civicua.org/  
Молодь // Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту [сайт] / Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Волонтер. Всеукраїнський громадський центр [сайт] / Режим доступу: 

http://www.volunteer.kiev.ua/  
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
Молодь на роздоріжжі [сайт] / Режим доступу: http://crossroads.org.ua/  
 
 
13 серпня.  
Всесвітній день ліворуких (лівш, шульг). Вперше відзначали 13 серпня 1992 року 

з ініціативи британського Клубу лівш, створеного в 1990 році. Хоча на сайті 
www.libr.dp.ua стверджують: «Засновано Міжнародною конференцією шульг у 1984 р.» У 
цей день шульги всього світу прагнуть привернути увагу виробників товарів до 
необхідності враховувати і їхні зручності, влаштовують різні заходи і змагання. Однак 

http://uk.wikipedia.org/wiki/2001
http://uk.wikipedia.org/wiki/2002
http://uk.wikipedia.org/wiki/2003
http://uk.wikipedia.org/wiki/2004
http://uk.wikipedia.org/wiki/2005
http://uk.wikipedia.org/wiki/2006
http://uk.wikipedia.org/wiki/2007
http://uk.wikipedia.org/wiki/2008
http://uk.wikipedia.org/wiki/2009
http://www.molodukraine.org.ua/
http://mzr.uzhgorod.ua/
http://www.euroyouth.org.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.civicua.org/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://www.volunteer.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/
http://crossroads.org.ua/
http://www.libr.dp.ua/
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головною стурбованістю Клубу шульг Великобританії є те, що в багатьох школах країни 
дітей-шульг, як і раніше, прагнуть перевчити до письма правою рукою, що викликає 
психологічні стреси і знижує успішність учнів. Звичайно, подібні проблеми актуальні не 
лише у Великобританії, але й в Україні та інших країнах. Основні завдання дня ліворуких 
перераховані на офіційному сайті: 

• Підвищувати поінформованість про ліворукість і проблеми, спричинені 
життям у такому праворукому світі.  

• Навчати дизайнерів і виробників пристосовуватись до зручності і безпеки 
ліворуких при проектуванні нових виробів і будівель.  

• Вітати силу і переваги, якими володіють ліворукі, і розвіювати численні 
забобони і вигадки, які оточують шульг у багатьох культурах впродовж сотень років і які 
все ще й сьогодні формують упереджене ставлення.  

• Забезпечувати найбільш можливий перелік пристосувань і обладнання, 
спеціально сконструйованих для використання ліворукими, щоб полегшити їх щоденні 
справи; вносити позитивні зміни у їх життя.  

• Сприяти дослідженню різноманітних аспектів ліворукості. 
У Київській Русі до шульг ставилися підозріло. Їм навіть забороняли давати покази 

в суді. Вважалось, що шульгою був сам диявол. А в радянських школах маленьких шульг, 
бувало, перевчали в обов'язковому порядку. За даними статистики, близько 10 відсотків 
населення — шульги. 

 
 
23 серпня. 
Міжнародний день пам'яті жертв работоргівлі та її ліквідації. Відзначається за 

рекомендацією 150-ї сесії виконавчої ради ЮНЕСКО в день повстання рабів Сан-Домінго 
і Гаїті в 1791 році, яке поклало початок процесу ліквідації системи рабства. На початку 
третього тисячоліття до цієї дати влада американського штату Огайо приурочила 
відкриття музею історії рабства. На острові Горі біля берегів Сенегалу, який був основним 
транзитним пунктом для работорговців, проводиться церемонія пам’яті жертв 
работоргівлі.  

Рабство є безпрецедентною трагедією і однією з найтемніших сторінок людської 
історії. Незважаючи на те, що рабство було скасовано і засуджено на міжнародному рівні, 
воно, як і раніше, існує в нових формах і зачіпає сьогодні мільйони людей в усьому світі. 
За даними ООН, щороку мільйони людей, в основному жінки і діти, стають жертвами 
обману і насильства, перетворюються на «живий товар» і зазнають експлуатації. «Нова 
работоргівля» стала однією з найбільш гострих та широкомасштабних проблем 
сучасності. 

На сьогодні торгівля людьми є одним із найприбутковіших тіньових бізнесів у світі 
– вона дає мільйонні прибутки і сягає того ж рівня, що і торгівля зброєю та наркотиками. 
У пошуках кращої долі їдуть тисячі людей до інших країн. У саме таких умовах і 
організували злочинні угрупування свій кримінальний бізнес. Експорт «живого товару» (а 
предметом торгівлі є жінки, чоловіки і навіть діти) здійснюється в Туреччину, Італію, 
Іспанію, Німеччину, Балканські та Скандинавські країни, Угорщину, Чехію, Грецію, 
Росію, ОАЕ, Ізраїль, США тощо. Чоловіків експлуатують як будівельників, шахтарів, 
підсобних працівників, жінок – як домогосподарок, швачок, посудомийок, повій... 

Протокол про запобігання, припинення і покарання торгівлі людьми, особливо 
жінками і дітьми (також відомий як Протокол про торгівлю людьми), що прийнятий в 
2000 р. Радою Організації Об'єднаних Націй в Палермо, Італія, є міжнародною збіркою 
дипломатичних норм, встановлених відповідно до Конвенції «Проти Міжнародної 
організованої злочинності» (ООН).  

http://www.lefthandersday.com/


109 

 

Протокол про торгівлю людьми визначає торгівлю людьми як: вербування, 
перевезення, передача, приховування або одержання людей шляхом загрози або 
застосування сили, або інших форм примусу, викрадення, шахрайства, обману, 
зловживання владою або уразливістю положення, або за рахунок надання або отримання 
платежів або прибутку для одержання згоди особи, яка має контроль над іншою особою, з 
метою експлуатації. Така експлуатація включає, як мінімум, експлуатацію інших осіб 
шляхом проституції або інших форм сексуальної експлуатації, примусову працю або 
послуги, рабство або дії, подібні до рабства, підневільний стан або вилучення органів. 
Згода жертви торгівлі людьми на заплановану експлуатацію, як викладено вище, не 
вважається дійсною за умови використання будь-якого із засобів впливу, зазначених 
вище. Протокол про торгівлю людьми вступив в силу 25 грудня 2003 р. До червня 2010 
року, Протокол про торгівлю людьми був підписаний 117 країнами (в Україні Протокол 
ратифіковано 21 травня 2004 р.). 

Звернути увагу на 25 березня: Міжнародний день пам’яті жертв рабства та 
трансатлантичної работоргівлі присвячується мільйонам африканців, котрих 
змусили покинути рідну країну та зробили рабами.  

Міжнародний день пам’яті жертв рабства та трансатлантичної работоргівлі 
(International Day of Remembrance of the Victims of Slavery and the Transatlantic Slave Trade) 
відзначається з 2008 р., щорічно. Міжнародний день встановлений Генеральною 
Асамблеєю ООН в 2007 році (резолюція № A/RES/62/122). Раніше 25 березня 2007 року 
було оголошено ООН «Міжнародним днем святкування 200-річчя відміни 
трансатлантичної работоргівлі». Цей день встановлено як доповнення до дня ЮНЕСКО.  

Основні медіатеми: 
Торгівля людьми є злочином проти людяності.  
Торгівля людьми – явище глобальне.  
Примусова праця – це ситуація, у якій жертви змушені працювати проти їхньої 

власної волі, під погрозою насильства або інших форм покарання, їх свобода обмежена і 
на ступінь володіння власністю здійснюється тиск. 

Секс-торгівля людьми. Жертви секс-торгівлі людьми зазвичай знаходяться у 
важких умовах і легко стають мішенню для торговців людьми. Особи, обставини і 
ситуації, сприятливі для дій торговців людьми, включають бездомних осіб, підлітків, які 
втекли з дому, домогосподарок, біженців і наркоманів. Хоча може здатися, що 
жертвами торгівлі людьми стають найбільш уразливі і безпорадні підлітки чи особи в 
певному регіоні, жертви постійно експлуатуються без будь-якої різниці щодо етнічного 
чи соціального походження. 

Торгівля дітьми (сексуальна експлуатація; трудова експлуатація; залучення до 
кримінальної діяльності).  

Запобігання торгівлі людьми – шляхом поширення інформації з метою підвищення 
поінформованості громадськості. 

Надання підтримки правоохоронним органам, законодавчій та судовій гілкам 
влади у підвищенні ефективності протидії злочинам, пов’язаним із торгівлею людьми. 

Захист і реінтеграція потерпілих від торгівлі людьми –  шляхом надання їм 
допомоги безпосередньо або через мережу громадських організацій. 

Джерела інформації: 
Міжнародна організація з міграції (МОМ) [сайт] / Режим доступу:  

http://www.iom.org.ua/  
Міжнародна організація Червоного Хреста [сайт] / Режим доступу:  

http://www.icrc.org/eng/ 
Міжнародна організація праці (МОП) [сайт] / Режим доступу:  http://www.ilo.org/  

http://www.iom.org.ua/
http://www.icrc.org/eng/
http://www.ilo.org/
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Ла Страда Україна. Міжнародний правозахисний жіночий центр [сайт] / Режим 
доступу:  http://la-strada.org.ua  

Гендерна мапа України [сайт] / Режим доступу:   http://www.gendermap.org.ua/  
Ресурсний центр / Мережа // Жіночий консорціум України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.wcu-network.org.ua/ua/  
Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: 

http://www.gender.net.ua/  
Торгувати. Боротися. Захищати. Допомагати // Європейської Фундації MTV 

EXIT [сайт] / Режим доступу: http://217.69.40.171/ukrainian/  
Всесвітня жіноча інформаційно-комунікаційна та медіамережа [сайт] / Режим 

доступу: http://www.womenaction.org/  
Відділ боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми  [сайт] / Режим 

доступу: http://ctu.mvs.gov.ua/ukr/news/  
 

 
24 серпня. 
День незалежності України – головне державне свято України, що відзначається 

щороку на честь прийняття Верховною Радою УРСР Акту проголошення незалежності 
України (прийнято вважати датою утворення держави Україна в її сучасному вигляді).  

День, що об’єднує українське суспільство, наповнює гордістю родини, громади, 
спільноти.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://la-strada.org.ua/
http://www.gendermap.org.ua/
http://www.wcu-network.org.ua/ua/
http://www.gender.net.ua/
http://217.69.40.171/ukrainian/
http://www.womenaction.org/
http://ctu.mvs.gov.ua/ukr/news/
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Кисельова Олена  
студентка Інституту журналістики  
 

Соціальний календар вересня.  
1 вересня.  
День знань. Офіційно День знань був затверджений Верховною радою СРСР 

1 вересня 1984 року. У День знань – 1 вересня – починається навчальний рік у навчальних 
закладах незалежно від їх підпорядкування, типів і форм власності. 

Мета свята: 
- акцентувати: бути освіченим важливо для життєдіяльності кожної людини;  
- популяризувати офіційну та неофіційну, загальну та неперервну освіту як 

умови участі в конструктивному соціальному діалозі та побудові інтегрованого і сильного 
суспільства; 

- фокусувати увагу на позитивних та інноваційних освітніх процесах; 
- стимулювати повагу до праці педагогів, учителів, тренерів, усіх, хто передає 

знання.  
В Україні День знань відзначається повсюдно, святково, урочисто. 
Рекомендовано звернути увагу на 8 вересня – Міжнародний  день грамотності 

(International Literacy Day). Офіційно Міжнародний день грамотності був проголошений 
ЮНЕСКО в 1966 році за рекомендацією «Всесвітньої конференції міністрів освіти з 
ліквідації неписьменності», що відбулася в Тегерані у вересні 1965 року. 8 вересня - день 
урочистого відкриття цієї конференції. У контексті соціальної освіти цей день покликаний 
активізувати зусилля суспільства із поширення грамотності. Мета Міжнародного дня 
грамотності — відзначити, що бути грамотним важливо для кожної людини та суспільства 
в цілому. Він підкреслює важливість грамотності та хоча б базової освіти як незамінних 
інструментів, що необхідні для побудови інтегрованого й мирного суспільства у ХХІ 
столітті. Міжнародний день грамотності — один із міжнародних днів, що відзначаються в 
системі Організації Об'єднаних Націй. У цей день проводяться конференції, зустрічі 
найбільш знатних педагогів. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: підготовка сімей до навчального року; 
охоплення всіх дітей навчанням; навчання дітей соціальних категорій (інваліди, сироти, з 
багатодітних родин тощо); навчання і соціальне явище «діти вулиці»; забезпечення умов 
навчання; доступність до навчання (в т.ч. дітей соціальних категорій, з неблагополучних, 
проблемних, кризових сімей); інклюзивне навчання; інноваційні підходи до навчання; 
неформальні освітні процеси в місцевих громадах; навчання і соціальне виховання та 
розвиток учня, студента; навчання як шлях до майбутньої професії; навчання в місцях 
позбавлення волі; навчання представників етнічних меншин; навчання ВІЛ-позитивних 
дітей; навчання дітей з прийомних сімей; умови навчання сиріт у вищих навчальних 
закладах (акцент на самостійності); навчання та запобігання негативним явищам; 
соціальне становище талановитих, обдарованих дітей.  

Джерела інформації:  
Батькам треба знати // Права дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.kidrights.ks.ua/  
Всеукраїнська благодійна асоціація «Рівний – рівному» [сайт] / Режим доступу: 

http://cppa.org.ua/  
Всеукраїнська мережа організацій з відповідального батьківства [сайт] / Режим 

доступу: http://www.batkivstvo.org.ua/  
Дім і сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://dds.com.ua/  
МАМОТАТО [сайт] / Режим доступу: http://www.mama-tato.com.ua/   

http://www.kidrights.ks.ua/
http://cppa.org.ua/
http://www.batkivstvo.org.ua/
http://dds.com.ua/
http://www.mama-tato.com.ua/
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Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [сайт] / Режим доступу: 
http://www.mon.gov.ua/  

Молодь за здоров’я / Студії // Ресурсний центр Державного інституту розвитку 
сім’ї та молоді [сайт] / Режим доступу: http://www.mzz.com.ua/   

Нова сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://www.novasimya.org.ua/   
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
Пільги багатодітним сім’ям / Поради правозахисників // Українська Гельсінська 

Спілка з прав людини [сайт] / Режим доступу:  http://helsinki.org.ua/  
 Просвітницька програма «Рівний – рівному» / Виховна робота // 

Загальноосвітня школа №12 м. Біла Церква  [сайт] / Режим доступу: http://bcschool12.at.ua/  
Рівний – рівному / Проекти // Ужгородська загальноосвітня школа №5 [сайт] / 

Режим доступу: http://school5.uzhgorod.ua/  
Сім’я // Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту [сайт] / Режим 

доступу:   http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Справи сімейні [сайт] / Режим доступу:  http://familytimes.com.ua/  
Товариство «Знання» [сайт] / Режим доступу: http://znannya.info/  
Уповноважувальна освіта// Інформаційно-консультативний жіночий центр 

(ІКЖЦ) [сайт] / Режим доступу: http://empedu.org.ua  
ЮНІСЕФ в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/ 
 
 
10 вересня.  
Всесвітній день запобігання самогубствам (World Suicide Prevention Day). За 

ініціативи Всесвітньої організації охорони здоров'я Всесвітній день запобігання 
самогубствам проводиться 10 вересня з метою зміцнення прихильності і заохочення 
діяльності із запобігання самогубствам у всьому світі, а також привернення уваги до 
мільйона життів, які щороку уриваються внаслідок самогубств.  

За даними організації, щороку майже 900 тисяч людей у світі «накладають на себе 
руки». Близько 30% всіх самогубств у світі припадає на Китай. Там самогубства 
становлять 3,6% від загальної кількості смертей. Самогубства входять до числа трьох 
головних причин смерті людей у віці 15-44 років у всьому світі. Міжнародна асоціація із 
запобігання самогубствам, ВООЗ виступають за належне лікування і подальший супровід 
людей, які намагалися вчинити самогубство, а також більш зваженого освітлення 
самогубств у ЗМІ. Самогубство – це умисний акт вбивства самого себе. Причинами 
самогубства є психічні порушення (депресія, особисті проблеми, алкогольна залежність, 
шизофренія), а також фізичні захворювання, такі як неврологічні, онкологічні хвороби та 
ВІЛ-інфекція. Згідно з даними Держкомстату в Україні, в останні роки статистична 
закономірність суїцидних дій з трагічним наслідком становила близько 20 осіб на кожні 
100 тисяч населення. В Україні в цей день проводяться соціомоби, акції, поширюються 
інформаційні матеріали серед людей репродуктивного віку, батьків підлітків. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: запобігання стигматизації та нетерпимості; 
розширення контактів з питань підтримки та допомоги; просвітництво з питань 
запобігання суїцидній поведінці; популяризація засобів підтримки людей після 
суїцидального випадку.  

Джерела інформації:  
ВООЗ [сайт] / Режим доступу:  http://www.who.int  
Асоціація молодих медиків [сайт] / Режим доступу:  http://www.life.ammu.org.ua/   
Міжнародна організація запобігання самогубствам (International Association for 

Suicide Prevention) [сайт] / Режим доступу:  http://www.iasp.info/  
  

http://www.mon.gov.ua/
http://www.mzz.com.ua/
http://www.novasimya.org.ua/
http://un.org.ua/ua/
http://helsinki.org.ua/
http://bcschool12.at.ua/
http://school5.uzhgorod.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://familytimes.com.ua/
http://znannya.info/
http://empedu.org.ua/
http://www.unicef.org/ukraine/ukr/
http://www.who.int/
http://www.life.ammu.org.ua/
http://www.iasp.info/
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Друга субота вересня. 
День фізичної культури і спорту. Щорічно у другу суботу вересня в Україні 

відзначається День фізичної культури і спорту. Свято встановлено в Україні згідно з 
Указом Президента України «Про День фізкультури і спорту» від 29 червня 1994 року № 
340/94. 

Мета відзначення - підтримка ініціативи фізкультурних і спортивних організацій та 
об'єднань громадян; популяризація здорового способу життя. За даними Міністерства 
України у справах сім'ї, молоді та спорту, на території країни налічується 1118 стадіонів, 
39058 спортивних майданчиків, 11433 футбольних поля, 1245 тенісних кортів, 512 
плавальних басейнів, 4 велотреки, 47 кінноспортивних баз, 47 споруд зі штучним льодом, 
74 веслово-спортивних бази, 99 лижних баз. Наразі, коли ведеться активна підготовка до 
Євро-2012, кількість спорткомплексів в Україні має суттєво збільшитися. Щорічно в Києві 
і обласних центрах у рамках Дня фізичної культури і спорту проводяться спортивно-
масові заходи, приурочені до дня фізичної культури і спорту. Зокрема турніри, естафети, 
змагання, чемпіонати з окремих видів спорту, легкоатлетичні пробіги, олімпійські уроки в 
школах і тому подібне. Також традиційно напередодні свята в меріях влаштовуються 
урочисті прийоми за участю спортсменів, тренерів, ветеранів спорту, переможців і 
призерів міжнародних змагань. 

Рекомендовані соціальні медіатеми: здоровий спосіб життя як сімейна функція; 
приклад батьків у розвитку фізкультури та спортивної діяльності дітей; спортивні клуби 
для підлітків за місцем проживання як шлях доступного розвитку змістовного дозвілля; 
аматорські (непрофесійні) чемпіонати, змагання, турніри як шлях формування масової 
спортивно-фізкультурної культури; дворовий спорт; спортивні змагання серед 
неблагополучних дітей; параолімпійський спорт та інші.  

Джерела інформації:  
Федерація спортивного орієнтування України (тел.. (+38 044) 525-90-74); Федерація 

футболу України (тел.. (+38 044) 521-0-500) та інші федерації різноманітних видів спорту.  
Спілка громадських організацій інвалідів Києва [сайт] / Режим доступу:   

http://www.spilka.kiev.ua/  
Молодь за здоров’я / Студії // Ресурсний центр Державного інституту розвитку 

сім’ї та молоді [сайт] / Режим доступу: http://www.mzz.com.ua/   
Здоров’я / Для батьків //  Читальня Слоника Дзвоника [сайт] / Режим доступу: 

http://chytay.com.ua/  
Крокуємо здоровими у світле майбутнє / Розробки виховних годин // Педагогіка 

[сайт доцента Уманського державного педагогічного університету Стеценко Надії 
Миколаївни] / Режим доступу: http://pedagogika.at.ua/  

Справи сімейні [сайт] / Режим доступу: http://familytimes.com.ua/  
Національна асамблея інвалідів України [сайт] / Режим доступу: 

http://naiu.org.ua/ 
 
 
15 вересня.  
Міжнародний день демократії (International Day of Democracy).  Офіційно свято 

було оголошено 8 листопада 2007 року Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних 
Націй. Мета – нагадати державам-членам, усій системі ООН та іншим регіональним, 
міжурядовим і неурядовим організаціям скористатися приводом і звернути увагу на стан 
демократії у світі. 

Соціальний аспект: демократія важлива не лише сама по собі – це ще й потужний 
фактор, що стимулює соціально-економічний прогрес, підтримку миру і безпеки, повагу 
до основних прав людини. Не зважаючи на те, що демократія має статус універсального 

http://www.spilka.kiev.ua/
http://www.mzz.com.ua/
http://chytay.com.ua/
http://pedagogika.at.ua/
http://familytimes.com.ua/
http://naiu.org.ua/
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зведення принципів, а демократичний лад залишається оптимальною соціально-
політичною системою, існує чимало різноманітних проблем на шляху ствердження 
демократії в усьому світі: відновлення демократичного ладу і формування нових 
демократій, захист незакріплених демократичних інститутів і навіть покращення 
функціонування тих демократій, що вже давно встановилися, потребує відданості справі й 
напруженої роботи. 

У Міжнародний день демократії, традиційно, Генеральний секретар ООН закликає 
світову громадськість підтвердити свою відданість демократичним принципам, підтримці 
миру, сталого розвитку та захисту прав людини. 

Джерела інформації: 
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.undp.org.ua/  
ПРООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.un.org.ua/  
 
 
17 вересня.  
День рятувальника. Щорічно 17 вересня в Україні відзначається День 

рятувальника. Офіційно свято було встановлене 12 вересня 2008 року указом Президента 
України на підтримку ініціативи громадськості та Міністерства України з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи. Мета відзначення – привернення особливої уваги всіх верств населення 
України до нелегкої, але почесної, мужньої та героїчної професії рятувальника, 
піднесення на вершину людської поваги його особистості як одного з найбільш гідних 
представників нашого суспільства, сприяння формуванню довіри громадян держави до 
оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, виховання молоді на прикладі 
героїчних вчинків наших співвітчизників та утвердження культури безпечної поведінки 
дітей, батьків. З нагоди Дня рятувальника щорічно проводиться Всеукраїнська акція 
«Герой-рятувальник року». Акція передбачає виявлення неординарних осіб, які виявили 
мужність і героїзм під час порятунку людей, ліквідації пожеж, аварій, надзвичайних 
ситуацій, стихійного лиха, визначає найкращих і нагороджує переможців. Учасником 
акції може стати кожен, кому довелося виступити в такій ролі. Нагороду вручає МНС 
України.  

Медіатеми соціального спрямування: безпечна поведінка; безпечні умови 
життєдіяльності; безкорисна та оперативна допомога іншій людині – проста філософія 
рятувальника; волонтерська діяльність та інші.    

Джерела інформації: 
МНС України [сайт] / Режим доступу:   http://www.mns.gov.ua/   
 
 
21 вересня.  
Міжнародний день миру (International Day of Peace). Раніше Міжнародний день 

миру відзначався у 3-й вівторок вересня за резолюцією Генеральної Асамблеї ООН від 30 
листопада 1982 р., а в резолюції від 7 вересня 2001 року Генеральна Асамблея ухвалила, 
що починаючи з 2002 року Міжнародний день світу буде щорічно відзначатися 21 
вересня. 

Щорічно 21 вересня в Україні також відзначається День миру. Офіційно свято 
встановлено у 2002 році, коли Президент України підписав Указ, яким ухвалив відмічати 
в Україні щорічно День миру з метою утвердження відданості ідеалам миру. 

Мета відзначення - залучення уваги до різнобічної роботи в підтримку миру і для 
того, щоб спонукати окремих людей, групи та громади на всій планеті до осмислення 

http://www.undp.org.ua/
http://www.un.org.ua/
http://www.mns.gov.ua/
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проблем миру та обміну інформацією і практичним досвідом діяльності з його 
досягнення. 

Щороку в Міжнародний День Миру ООН люди по всьому світу беруть участь у 
Ході миру, виражаючи безмовну підтримку прогресу Організації Об'єднаних Націй у її 
роботі, спрямованої на мир в усьому світі.  

Українська Рада Миру (УРМ) (в минулому Український республіканський 
комітет захисту миру) заснований у вересні 1951 року з ініціативи найкращих 
представників української творчої та наукової інтелігенції – В.Комісаренка, О.Палладіна, 
Б.Патона, Л.Первомайського, Н.Рибака, М.Рильського, П.Тичини, М.Семененка, Н.Ужвій 
та інших знаних в Україні людей. Першим Головою – з 1951 по 1962 рік був академік 
Микола Семененко, з 1962 по 1975 рік УРМ очолював академік Василь Комісаренко, член 
Всесвітньої Ради Миру. З 1975 по 1995 рік – до останніх хвилин свого життя – Головою 
Ради Миру був письменник, академік Олесь Гончар, член Всесвітньої Ради Миру. У 1997 
році Українську Раду Миру очолив перший Президент України Леонід Кравчук, саме та 
людина, яка започаткувала державний без'ядерний рух. Це стало прикладом 
миротворчості, здорової громадської психології, яка спрямована на утвердження миру у 
світі та буде орієнтиром для інших держав. Розглядаючи свою діяльність як невід'ємну 
частину світового миротворчого процесу, Українська Рада Миру декларує відкритість і 
постійну готовність, на основі народної дипломатії, бути партнером і учасником різних 
форм і структур міжнародного співробітництва по лінії ООН, ЮНЕСКО та інших 
неурядових організацій, національних миротворчих рухів і фондів. Головна мета 
організації – об'єднання зусиль громадськості на утвердження миру та злагоди в Україні 
та за її межами, духовне згуртування нації, виховання молоді в дусі миру, патріотизму, 
формування безконфліктної миролюбної психології. 

Українська Рада Миру на громадських засадах акумулює функції державних та 
недержавних структур і втілює їх через свої програми, визначені статутними документами 
та міжнародними угодами про співробітництво. 

Статутні завдання Ради Миру націлені на забезпечення потреб громадянського 
суспільства України, якими опікується держава, зокрема: збереження миру та злагоди в 
Україні; сприяння утвердженню в Україні конституційних принципів і законів мирної 
цивілізованої, демократичної держави; збереження культурної спадщини України; 
надання допомоги соціально незахищеним верствам населення; виховання молоді в дусі 
миру та дружби; оздоровлення дітей та молоді України; піднесення авторитету України на 
міжнародній арені, інше.  

Українська Рада Миру – виступила співзасновником фонду «Відродження», 
асоціації «Медицина – екологія», міжнародного благодійного фонду «Мир дітям», 
асоціацій «Природа», української екологічної асоціації, «Зелений світ», «Інституту 
управління конфліктними ситуаціями» та інших громадських організацій. 

Соціальне спрямування медіа: популяризація ідей, принципів миру та 
толерантності; запобігання агресії та конфліктам; положення дітей у країнах з 
військовими діями;  сприяння формуванню культури миру в українських родинах, 
спільнотах, громадах.  

Звернемо увагу. Культура миру – це культура, яка сприяє миру! Але що таке мир? 
Зауважимо на дві метафори. Перша метафора стосується здоров’я – «мир до насильства як 
здоров’я до хвороби». Особа може бути здоровою; особа, група, держава, народ, регіон, 
цивілізація можуть бути миролюбними. Світ може бути миролюбним, бодай більш, ніж 
нині. Але ми також говоримо про мир між людьми, групами, тощо. Від міжособистісного 
насильства існує прямий зв’язок до міждержавних воєн. Бо існує журналістика війни, яка 
систематично зосереджується на насильстві і тих, хто виграє, як у футболі, залишаючи 
поза увагою непомітні ефекти і альтернативи. Мирна журналістика починається з двох 
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запитань: Що йдеться про конфлікт? Які можливі рішення? «Президент», який не може 
придумати нічого кращого за «конфлікт добра зі злом» і «рішення знищити диявола», не 
виживе під градом таких запитань, за виключенням абсолютної воєнної пропаганди у 
культурі війни. Друга метафора стосується любові. Любов єднає тіла, розум, дух, чи, 
точніше – це союз цих союзів. Диво сексу і чуттєвості, диво двох розумів, які поділяють 
радість і страждання, які резонують в гармонії. І диво двох осіб, які мають спільний 
проект поза ними, включно з конструктивними рефлексіями щодо союзу тіла і розуму. 
Мир, вживаючи попередню метафору любові, це позитивні стосунки між сторонами 
цілого, спільність і єднання. Обов’язкова умова – взаємоповага, гідність, рівність, 
взаємність…в усіх трьох сферах – духу, розуму, тіла, тобто в культурі, політиці, 
економіці. Мир не виробляється окремо культурою, чи окремо політикою і економікою. 
Це робиться в синергії всіма трьома разом. Формула миру завжди – рівність, 
справедливість, взаємоповага. Ми повинні навчитися славити не лише елементи миру в 
нашій культурі, але і в усіх інших: «Я славлю твій вклад в людяність і ти слав мій» – це 
добре гасло! 

Джерела інформації: 
Українська рада миру [сайт] / Режим доступу:  http://peacecouncil.org.ua/ua/    
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.undp.org.ua/  
Волонтери Корпусу Миру допомагатимуть просувати ЄС в Україні [сайт] / 

Режим доступу:  http://eu.prostir.ua/calendar/246501.html  
 
 
Третя неділя вересня.  
День батька в Україні  – щорічне свято на честь батька, що святкується кожну 

третю неділю вересня. Всеукраїнський громадський комітет з підтримки сім’ї та 
відповідального батьківства, 18 вересня 2009 року оголосив третю неділю вересня 
Всенародним Днем Батька в Україні. 

День батька покликаний стати певною точкою зупинки, бо закликає звернути увагу 
на суть батьківського покликання, яке в першу чергу є даром. Бути батьком – це не збіг 
обставин, але місія життя. Як зазначав Папа Римський Лев XIII, «Влада батька в родині – 
це наче дзеркало і відбиток Божого авторитету». 

Соціальні медіатеми: роль батька та матері у формуванні функціональної сім’ї; 
неповні та проблемні сім’ї; позитив сімейного життя; самотні татусі, які виховують дітей; 
нова сім’я для дитини, чоловіка або жінки.  

Джерела інформації: 
Міжнародна громадська організація «Міжнародний Центр Батьківства» (тел.. (+38 

044) 567-29-88). 
Український Фонд «Благополуччя дітям» [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ccf.org.ua/  
Курс з перинатальної психології: для психологів, соціальних працівників та 

медичних сестер [сайт] / Режим доступу: http://www.papamama.lviv.ua/fopsuh.html  
Позитивне батьківство. Фотоконкурс "Світ дитячої мрії"  [сайт] / Режим доступу: 

http://www.family-album.com.ua/  
Всеукраїнська мережа організацій з відповідального батьківства [сайт] / Режим 

доступу: http://www.batkivstvo.org.ua/  
Батькам треба знати // Права дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.kidrights.ks.ua/  
 
 

http://peacecouncil.org.ua/ua/
http://www.undp.org.ua/
http://eu.prostir.ua/calendar/246501.html
http://www.ccf.org.ua/
http://www.papamama.lviv.ua/fopsuh.html
http://www.family-album.com.ua/
http://www.batkivstvo.org.ua/
http://www.kidrights.ks.ua/
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30 вересня.  
День усиновлення – свято України, яке щороку припадає на 30 вересня та 

збігається з днем християнського свята Віри, Надії, Любові та матері їх Софії. Офіційно 
День усиновлення встановлено в Україні  згідно з Указом Президента України «Про День 
усиновлення» від 27 листопада 2008 року № 1088/2008. Про встановлення свята було 
оголошено на Всеукраїнському форумі усиновлювачів, який проходив 27 листопада 2008 
року в Києві. Мета – відзначити суспільну значущість усиновлення в забезпеченні права 
кожної дитини на виховання в сім'ї, підтримка та розвиток національного усиновлення. 
Державний комітет статистики повідомляє, що з 2000 по 2010 роки в Україні було 
усиновлено понад 70 тис. дітей. Державну функцію щодо усиновлення та вирішення 
питань дітей здійснює Служба у справах дітей (структура місцевих, регіональних органів 
влади).   

Соціальні аспекти медіапродукту: популяризація національного усиновлення; 
допомога усиновителям з боку держави; безпритульність, «діти вулиці», наркозалежні 
діти та сирітство; просвітництво з питань інноваційних сімейних форм вирішення 
проблем сирітства (прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу); висвітлення 
аспектів усиновлення дітей-інвалідів, ВІЛ-позитивних дітей; розвиток в Україні інституту 
патронатних сімей; поширення позитивної інформації про усиновлення, опіку та 
піклування як сучасні шляхи нормалізації долі сиріт на противагу дитячим будинкам, 
інтернатам та іншим закритим закладам; утверджувати соціальну відповідальність 
бізнесу, місцевих громад, спільнот щодо допомоги розвитку сімейних форм вирішення 
соціальних проблем дітей в Україні.  

Джерела інформації: 
Усиновлення [сайт] / Режим доступу: http://ixnet.kiev.ua/  
Нормативні акти щодо усиновлення / Режим доступу:  

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/deure/deure4.htm  
Обери мене: діти чекають на родинне тепло  [сайт] / Режим доступу:  

http://shev.gov.ua/obery_mene/5krokiv.html  
Нова сім’я [сайт] / Режим доступу:  http://www.novasimya.org.ua/  
Сирітству – НІ! // Розвиток України. Фонд Рената Ахметова [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.sirotstvy.net/  
 
 
Остання неділя вересня.  
Міжнародний день глухонімих (International Deaf Day). Свято відзначається 

щорічно в останню неділю вересня. Офіційно Міжнародний день глухонімих заснований в 
1951 році, на честь створення Міжнародної федерації глухонімих. Мета відзначення – 
привернення уваги громадськості до проблем людей з обмеженою фізичною можливістю 
мови та слуху. Соціальна тематика медіа є очевидною: безбар’єрність життєдіяльності в 
умовах місцевих громад; громадські ініціативи та розвиток творчості людей з 
обмеженими можливостями; інваліди та праця, освіта, сімейне життя; діяльність 
товариств УТОГ та УТОС. Джерела інформації: 

Соціальну допомогу глухонімим в Україні надає «Українське товариство 
глухих» (тел. (+38 044) 246-76-33). 

Спілка громадських організацій інвалідів Києва [сайт] / Режим доступу:   
http://www.spilka.kiev.ua/  

Благотворительный фонд «АИК» [сайт] / Режим доступу: http://aik.ua/   
Національна асамблея інвалідів України [сайт] / Режим доступу: 

http://naiu.org.ua/ 
Безбар’єрна Україна [сайт] / Режим доступу: http://netbaryerov.org.ua/  
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Соціальний календар жовтня. 

 
Перший понеділок жовтня. 
Всесвітній день  Хабітат. Інша назва – Міжнародний день житла. У 1985 році 

Генеральна асамблея ООН  ухвалила оголосити перший понеділок жовтня  «Всесвітнім 
днем житла» з метою забезпечення житлом населення планети.  

Від латинської habitabilis – здатний до проживання; населений. Англійське habitat – 
«житлові умови». Саме тому цей день присвячений умовам проживання в населених 
пунктах, створенню гідних умов життя для усіх. Таким чином, соціальна тематика 
визначається проблемою наявності житла та умов для проживання в умовах сучасного 
соціально-економічного розвитку. Антиподом зазначеному є соціальна проблематика 
бездомності. Цього дня актуально звучить тема ще однієї проблематики: стрімка 
урбанізація, яка породжує нерівність житлових умов, якості житла тощо. Соціальна 
тематика визначається акцентами якості житла; житла в місті та за межами міських 
мегаполісів. Крім того, Генасамблея ООН особливо закликає всіх до боротьби із 
невідкладними завданнями щодо бідності, злиденності, високих цін на продовольчі 
товари, зі стихійними лихами, адже на кожен із перерахованих пунктів певною мірою 
впливає урбанізація. Ціннісні ідеї цього дня в тому, щоб люди мали умови для 
проживання і розвитку, але жили в гармонії з навколишнім світом, дбали про навколишнє 
середовище, формували комфортність житла не за рахунок експлуатації природних 
ресурсів та збільшення злиденності інших. 

Соціальний приклад. Громадська організація «Ресурсний Центр об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків» проводить соціальне навчання з тематики 
створення та ефективної діяльності ОСББ (об’єднання співвласників багатоквартирних 
будинків). У рамках реалізації проекту «Підтримка діяльності ресурсного центру для 
об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у Львівській області, за підтримки 
МФ «Відродження», ГО «Ресурсний Центр для ОСББ» протягом 2011 року проведе п’ять 
одноденних безкоштовних тренінгів для ініціативних груп зі створення ОСББ та 
новостворених об’єднань. Розміщені матеріали слід використовувати виключно для 
власного навчання. Ресурси не мають комерційних цілей. Тематика тренінгів 
стосуватиметься законодавства щодо створення та налагодження ефективної роботи ОСББ 
(теоретичні та практичні аспекти), економічно-фінансового управління житловою 
нерухомістю та технічного обслуговування житлового фонду. Тренерами виступатимуть 
експерти ГО «Ресурсний центр для ОСББ» та ЛМГО «Центр досліджень місцевого 
самоврядування». 

Соціальні теми для медіа: право на житло; приватизація житла; житло для молоді 
та соціальних категорій; соціальне житло; спільне управління житлом з боку власників 
багатоквартирних будинків; гуртожиток як тимчасове житло; соціальні гуртожитки для 
випускників шкіл-інтернатів.  

Джерела інформації: 
Знай свої права. Програма правової освіти молоді [сайт] / Режим доступу:   

http://zsp.org.ua/  
Ресурсний центр підтримки самоорганізації населення Луганської області 

[сайт] / Режим доступу: http://osn-lg.org.ua/  
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Ресурсний Центр об’єднань співвласників багатоквартирних будинків [сайт] / 
Режим доступу: http://www.osbb.com.ua/  

Портал захисту КОМУНА. Приватна web-сторінка, яка створена для підвищення 
правової культури та освіти наших громадян, усі матеріали розміщені тут виключно з 
просвітницькою метою. Режим доступу: http://komuna.lviv.ua/ 

Соціальне житло // Правовий простір. Безоплатна правова допомога в Україні 
[сайт] / Режим доступу: http://pravo.prostir.ua/library/1232.html  

Баталії за житло // Портал Чернігова [сайт] / Режим доступу:  
http://www.gorod.cn.ua/news_10668.html  

 
 
Перша п’ятниця жовтня. 
Всесвітній день усмішки. День усмішки, запропонований американським 

художником Харві Боллом – винахідником кумедного сонячного обличчя, відомого як 
«усміхнене обличчя», або просто «смайлик».  

Х.Болл, який призначив себе Міжнародним послом щастя і заснував «Всесвітню 
корпорацію усмішок», запропонував відзначати День усмішки кожної першої п’ятниці 
жовтня, коли саме передчуття вікенду сприяє гарному настрою. Девіз нинішнього, 11-го 
за рахунком, Міжнародного дня усмішки – «Зроби добру справу. Допоможи кому-небудь 
посміхнутися». 

  Художник задумав це свято багато в чому як протест проти комерціалізації його 
усміхненого творіння та інтернет-простору в цілому. Гроші за використання 
запатентованого «смайлика» надходять до некомерційного фонду Х.Болла і 
використовуються на благодійні цілі. Жовте всміхнене личко Х.Болл запропонував у 1963 
році як символ страховій компанії State Mutual Life Assurance Cos, зазначає NEWSru. 

 Уподобані «смайлики» виготовили у вигляді значків і роздали службовцям 
компанії, а ті, у свою чергу, стали вручати веселі значки клієнтам. Потім «смайлик» 
з’явився на емблемах, листівках, одязі й навіть на поштовій марці США. Повсюдним 
«смайлик» став, коли перебрався в інтернет-простір і sms. 

Переказують, що цього дня лист, що супроводжується усмішкою, неодмінно 
принесе успіх. Деякі інтернет-продавці обіцяють у п’ятницю за замовлення зі 
«смайликом» 20-процентну знижку. 

Такі соціальні історії. Та потенціал цього дня набагато ширший: усміхнене обличчя 
що стверджує доброту та радість взаєморозуміння – не атрибути життя, а теми боротьби, 
підтримки та запобігання найгіршому: агресії, несприйняття, ненависті, байдужості.   

 
 
1 жовтня. 
Міжнародний день людей похилого віку. 14 грудня 1990 року Генеральна 

Асамблея ООН постановила вважати 1 жовтня Міжнародним днем людей похилого віку. 
Спочатку цей день почали відзначати в Європі, потім в Америці, а наприкінці 90-их років 
уже у всьому світі. Україна з 1 жовтня  1991 щорічно відзначає цей день.  

До старшого покоління сьогодні належить кожний п’ятий (за класифікацією ВОЗ: 
60–74 — люди похилого віку; 75–89 — старі; 90 років і більше — довгожителі). За даними 
Інституту демографії в Україні нараховується 11 млн. людей похилого віку. 

В основі ціннісних ідей цього дня, з одного боку, нагадати всім людям про 
необхідність поваги і турботи до осіб старшого віку, подякувати їм за їхній внесок у 
розвиток і родин, і спільнот, і людського капіталу, і економіки; з іншого боку, 
утверджувати технології соціального розвитку людей похилого віку, їхньої соціалізації з 

http://www.osbb.com.ua/
http://komuna.lviv.ua/
http://pravo.prostir.ua/library/1232.html
http://www.gorod.cn.ua/news_10668.html
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навколишнім світом, який постійно змінюється та потребує щодо вирішення соціальних 
питань постійної компетентної або пріоритетної уваги урядів та місцевих громад.  

Мета дня – популяризувати необхідність створення належних умов життя, а також 
розвивати систему соціального захисту пенсіонерів, інвалідів, одиноких непрацездатних 
громадян, людей літнього та похилого віку, для яких позаду залишився період 
продуктивної праці. Кількість таких людей на планеті стрімко зростає, примушує окремі 
уряди порівнювати категорію людей похилого віку з категорією працюючих або молоді.  

Власне в Міжнародний день людей похилого віку активно ведеться суспільний 
діалог щодо постаріння населення, про демографічну кризу.  

В останні роки спостерігається ускладнення процесів пристосування груп людей, 
які старіють, до вимог науково-технічного розвитку, зниження потенціалу здоров’я 
пенсіонерів, загострення екологічних проблем. Разом з тим стрімкість і глибина 
соціокультурних проблем не могли не позначитись на зміні статусу літніх людей. 
Зміщуються соціальні ролі людей похилого віку; в суспільній свідомості старість частіше 
стає періодом хвороб, фізичної та інтелектуальної немочі; формуються неправильні 
стереотипи, і цілі покоління виростають упередженими до старості та ін. Відношення до 
різного роду «маргінальних груп» завжди було критерієм гуманності, морального 
здоров’я народу.  

Ідеї та тенденції, які актуалізуються в цей день, повністю характерні для України. В 
Україні, як і в багатьох розвинених країнах, в останні десятиріччя значно зросла частка 
людей похилого віку. З одного боку, питання проведення пенсійної реформи залишається 
більш політично обґрунтованим, ніж стратегічно визначеним; з іншого боку, в соціальній 
сфері України почали з’являтися нові інституції догляду, опіки, супроводу літніх людей, 
їхнього територіального забезпечення, культурно-дозвільного життя. Серед соціальних 
інституцій з’являються заклади, центри, служби громадських, державних, приватних 
організацій, що дозволило за останні 10-15 років значно знизити негативні характеристики 
«радянського сценарію» вирішення питань літніх людей через діяльність «будинків для 
пристарілих» (закриті заклади соціальної сегрегації).   

Соціальна тематика медіа має максимально охоплювати ідеї, принципи, досвід 
відкритих діалогів Міжнародного дня людей похилого віку, однак намагатись 
висвітлювати питання життєдіяльності цих людей щоденно, не формувати стигми та не 
підтримувати ізолювання людей похилого віку від, особливо, молоді та людей 
продуктивного періоду життєдіяльності.  

Джерела інформації:  
Міністерство соціальної політики [сайт] / Режим доступу:  

http://www.mlsp.gov.ua/  
Пенсійний Фонд України [сайт] / Режим доступу:  http://www.pfu.gov.ua/  
Правовий простір. Безоплатна правова допомога в Україні [сайт] / Режим доступу:  

http://pravo.prostir.ua/  
Люди похилого віку / Каталог // Соціум ХХІ століття [сайт] / Режим доступу:  

http://www.socium.kiev.ua/  
Головне управління соціального захисту населення м. Києва [сайт] / Режим 

доступу:    http://soczahyst.kiev.ua/PHP/  
 
 
2 жовтня. 
Міжнародний день ненасильства. Відзначається в день народження Махатми 

Ганді (02.10.1969 – 30.01.1948) – керівника руху за незалежність Індії та основоположника 
філософії і стратегії ненасильства.  
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Відповідно до резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 15 червня 2007 року, яка 
передбачає проведення Міжнародного дня ненасильства, цей день служить ще одним 
приводом для того, щоб «пропагувати гасло ненасильства, в тому числі шляхом 
просвітницької та суспільно-роз'яснювальної роботи». У резолюції підтверджується 
«універсальна значимість принципу ненасильства», а також бажання утвердити вагу 
світової та соціальної культур як культур миру, терпимості, розуміння та ненасильства.  

Державний міністр з міжнародних справ Індії пан Ананд Шарма, вносячи цю 
резолюцію від імені 140 авторів на розгляд Генасамблеї ООН, заявив, що широкий і 
різноманітний спектр авторів цієї резолюції є відображенням почуття глибокої поваги до 
Махатми Ганді, а також невмирущого значення його філософських поглядів. У своєму 
виступі він навів наступний вислів Махатми Ганді: «Ненасильство є найбільшою силою в 
руках людства. Воно могутніше від найпотужнішої руйнівної зброї, породженої людською 
винахідливістю». 

Соціальна тематика медіа, за умов не тільки цього дня, набуває значення для 
запобігання насильству в сім’ї або домашньому насильству, гендерному насильству, 
насильству над дітьми та інше, що є титульним відображенням актуальних соціальних 
проблем. Процес деформації суспільства породжує проблеми насильства в сім’ї, 
мікросоціумі, громаді, до прикладу: за даними Центру соціологічних досліджень при НАН 
України 68% жінок потрапляють від насильства в сім’ї. Це в свою чергу відображається на 
дітях, молоді, які безпосередньо самі страждають від насильства, або переймають 
«соціальну естафету» насильницьких дій.  

Економічне, психологічне, фізичне та сексуальне насильство стає невід’ємним 
компонентом навколишнього середовища, а це означає безпосередній вплив не тільки на 
формування особистості, а й на суспільну свідомість, а отже, і на державу. Тому 
вирішення проблеми насильства вимагає комплексних дій на мікро- та макрорівнях, 
спрямованих на формування ненасильницької ідеології в суспільстві. 

Джерела інформації:  
Сім’я та гендерна рівність // Щомісячна Інтернет-газета випускається 

Міжнародним гуманітарним центром "РОЗРАДА" [сайт] / Режим доступу: 
http://www.gender.kiev.ua/  

Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: 
http://www.gender.net.ua  

Всесвітня жіноча інформаційно-комунікаційна та медіа мережа [сайт] / Режим 
доступу: http://www.womenaction.org/  

Жіночий консорціум України [сайт] / Режим доступу: http://wcu-network.org.ua/  
Волонтерський проект стосовно насильства над дітьми у сім’ях «Щастя в 

домі» / Проекти // Служіння миру, Всеукраїнська молодіжна громадська організація [сайт] 
/ Режим доступу: http://sfp.org.ua/  

ПРООН в Україні / Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні [сайт] / 
Режим доступу:  http://gender.undp.org.ua/  

Права жінок та дітей в Україні [сайт] / Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/  
Київський міський центр по роботі з жінками [сайт] / Режим доступу 

http://women-center.at.ua/  
Про насильство в побуті / Кампанії // Офіс Ради Європи в Україні [сайт] / Режим 

доступу: http://www.coe.kiev.ua/  
 
 
 
 
 

http://www.gender.kiev.ua/
http://www.gender.net.ua/
http://www.womenaction.org/
http://wcu-network.org.ua/
http://sfp.org.ua/
http://gender.undp.org.ua/
http://www.vsirivni.com.ua/
http://women-center.at.ua/
http://www.coe.kiev.ua/
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Друга субота жовтня. 
Всесвітній день хоспісів (Всесвітній день хоспісної і паліативної допомоги)..  

Що б не трапилось, ми не залишимо Вас.  
Ви помираєте, але ми, як і раніше, з Вами.  
Роберт Дж. Твайкросс  

Кожної другої суботи жовтня громадськість відзначає Всесвітній день 
хоспісної і паліативної допомоги. Організатором Всесвітнього Дня хоспісної та 
паліативної допомоги є Світовий Альянс паліативної допомоги, куди входять національні 
та регіональні організації, які підтримують розвиток хоспісної та паліативної допомоги у 
всьому світі.  

Згідно з міжнародними стандартами паліативна допомога – це забезпечення 
максимальної якості життя невиліковно хворим людям. В її основі закладений новий 
підхід до медико-соціальних послуг. В Україні діє трохи більше 20 установ, що надають 
паліативну допомогу – хоспісів, відділень паліативної допомоги, відділень інтенсивного 
сестринського догляду. Проте, люди, які працюють там, у змозі опікуватись лише 4-5 
тисячами пацієнтів на рік. А кількість осіб, які потребують такої опіки – майже 100 тисяч. 
На даний час ситуація в Україні трагічна – більшість хворих, які потребують паліативної 
допомоги помирають, так і не діставши адекватного полегшення фізичних, моральних і 
духовних страждань. 

 Хоспіс - це багатопрофільна програма, що передбачає систему допомоги 
смертельно хворим людям під час останніх місяців їх життя.  Мета Хоспісу - створити 
добрі умови для хворого та надати допомогу його родині. Паліативний догляд затверджує 
життя та розглядає вмирання як нормальний природний процес; паліативний догляд не 
прискорює і не віддаляє смерть. Він забезпечує систему підтримки родині під час хвороби 
їх близьких та на період скорботи. Філософія Хоспісу базується на таких принципах:  

1. Крім хворого, обслуговуванням охоплюється і його родина. Оскільки втрата стосується всієї 
родини хворого, що вмирає, необхідно допомогти членам родини впоратися з шоком у зв’язку з хворобою 
близької людини та підготуватися до втрати, що наближається.  

2. Хоспіс скоріше надає тимчасове полегшення, ніж лікує. Формою лікування тут є контролювання 
болю та інших симптомів, а не хірургічне втручання або ж інші лікувальні процедури. Тільки коли 
контролюються такі симптоми як нудота та біль, хворий здатен прийняти соціальну, психологічну та 
духовну підтримку.  

3. Хоспісне обслуговування забезпечується багатопрофільною бригадою професіоналів, а саме 
лікарів, медичних сестер, працівників медичної надомної допомоги, соціальних працівників, священиків та 
волонтерів. Дії всіх спеціалістів координуються лікарем бригади. 

4. Хоспіс відрізняється від звичайного домашнього, стаціонарного догляду за хворим широким 
викоистанням праці волонтерів. 

5. Обслуговування у рамках програми Хоспісу здійснюється цілодобово і сім днів на тиждень. Якщо 
навіть члени родини ніколи не звертаються вночі за допомогою, вони мають бути впевнені в тому, що з 
медичною сестрою або ж соціальним працівником завжди можна обговорити проблеми, що виникають та 
одержати від них необхідну допомогу.  

6. Хоспіс - це об’ємна програма, що передбачає надання допомоги незалежно від того, де 
знаходиться хворий - у стаціонарі чи вдома. Хворі не просто потрапляють з одних умов до інших, скоріше 
програма хоспісу є мостом між цими умовами життя хворого та передбачає відповідальність за нього всюди, 
де б він не був, забезпечуючи таким чином безперервний догляд.  

У хоспісі традиційно надається медична, консультативна, соціальна, психологічна 
та організаційно-методична допомога. До складу хоспісу переважно входять такі служби: 
поліклінічне відділення, стаціонар на 25-30 місць, учбовий центр; виїзна служба (хоспіс 
удома) - це серце хоспісу.  

Сьогодні хоспіси мають велике розповсюдження й існують в багатьох країнах. За 
даними Інтернету тільки в США їх 2400, й обслуговують вони близько 340 000 людей 
(чисельність щорічно зростає). Насамперед це люди похилого віку (2/3 загальної 
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кількості), що страждають на онкозахворювання. Є серед них хворі в стадії СНІДу та з 
іншими хронічними захворюваннями.  

В 1995 році була створена Всесвітня організація домашньої і хоспісної допомоги, 
відкриваються фонди, які підтримують діяльність хоспісів.  

Соціальні переваги хоспісної допомоги є очевидними: паліативна допомога 
дешевше в порівнянні з лікувальною;  пацієнт в основному знаходиться вдома, а не в 
стаціонарі; частину хоспісних послуг виконують волонтери. Існують спеціальні центри по 
підготовці волонтерів. Найбільш відомий із них в США – «Альянс людського служіння» 
(«Human Service Alliance») в Північній Каліфорнії.  

Можливо впевнено сказати, що хоспісний рух набуває загального визнання в сфері 
соціального захисту населення розвинутих держав. Хоспісна допомога як феномен є 
реакцією суспільства на проблеми невиліковно хворих людей, спробою допомогти в 
безнадійній ситуації.  

Звернути увагу на 4 лютого: Міжнародний день боротьби проти раку, який  
проголошено «Міжнародним союзом  боротьби з онкологічними захворюваннями» 
(Міжнародний союз проти раку) (UICC).  

Звернути увагу на 11 лютого: Всесвітній день хворого (англ. World Day of the 
Sick) – день, покликаний привернути увагу людей до проблем, з якими стикаються хворі 
люди по всій планеті. 

Джерела інформації:  
Благодійний Фонд «Україно! Я за тебе!» [сайт] / Режим доступу:   

http://www.yazatebe.org.ua/  
Благодійний фонд соціальної реабілітації дітей-інвалідів «Єдність» [сайт] / 

Режим доступу:   http://ednist-fond.org.ua/  
Благотворительный фонд помощи хосписам «Вера»  [сайт] / Режим доступу:   

http://www.hospicefund.ru/  
Всеукраїнська асоціація паліативної допомоги [сайт] / Режим доступу:   

http://vapd.org.ua/ 
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів [сайт] / Режим доступу:   

http://medpravo.org.ua/  
Центр медико-соціальних послуг «Милосердя» [сайт] / Режим доступу:   

http://myloserdya.com.ua/  
 
 
10 жовтня. 
Всесвітній день психічного здоров'я. Відзначається щорічно з 1992 року. 

Заснований за ініціативою Всесвітньої федерації психічного здоров'я та підтримки 
Всесвітньої організації охорони здоров'я. Входить до переліку всесвітніх і міжнародних 
днів, що відзначаються ООН.  

Охорона психічного здоров'я охоплює широкий спектр діяльності, прямо або 
побічно пов'язаної з компонентом душевного благополуччя, включеним у визначення 
здоров'я, яке дала ВООЗ: «Стан повного фізичного, душевного і соціального 
благополуччя, а не тільки відсутність хвороб». Це стосується зміцнення здоров'я, 
профілактики психічних розладів, а також лікування та реабілітації людей, які страждають 
психічними розладами. Психічні хвороби, хвороби, що характеризуються порушенням 
психічної діяльності людини внаслідок розладів функцій головного мозку, наприклад, 
шизофренію, маніакально-депресивну психозу, параною, олігофренію, епілепсію, 
реактивні стани тощо. Відповідно, вживаємо поняття «психічна хвороба», «психічно 
хвора людина», а не душевнохвора. Звертаємо увагу на особливий погляд церкви, до 
прикладу: «Бiснуватi були у всі віки, є вони i в наш час. Але треба відрізняти  

http://www.yazatebe.org.ua/
http://ednist-fond.org.ua/
http://www.hospicefund.ru/
http://vapd.org.ua/
http://medpravo.org.ua/
http://myloserdya.com.ua/
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психічнохворих людей від біснуватих. Психічнохвора людина має пошкоджену психіку, а 
біснувата – має в собі іншу істоту, тобто біса. Медицина може лікувати психічнохворих 
людей, а виганяти злих духів їй не під силу. Господь дав владу виганяти злих духів 
апостолам та іншим святим мужам. Про цей дар Божий яскраво свідчить історія Христової 
Церкви». 

В українському суспільстві від 5 до 10% людей мають різноманітні психічні 
захворювання. З проблемою неприйняття суспільством психічнохворих рано чи пізно 
стикається, як мінімум, кожен 15 українець. На кінець 2010 року 1 171 133 (2,5%) жителів 
України потребували допомоги лікаря-психіатра. Поширеність психічних розладів 
поступово зростає. Із загальної кількості зареєстрованих пацієнтів на психічні розлади 
58,6% становлять особи працездатного віку, 19,4% – діти та підлітки. У порівнянні з 2000 
роком контингент інвалідів внаслідок психічних розладів збільшився на 18,7%. 
Психіатричне лікування в Україні ведеться спеціальними установами: психіатричними 
лікарнями (42 200 ліжок), психоневрологічними диспансерами (39), н.-д. інститутами (2), 
як також загальною  амбулаторно-стаціонарною мережею. Окрема увага на: центри 
судово-психіатричної експертизи та спеціалізовані станції швидкої психіатричної 
допомоги. Із  кількості психічно хворих, що були на лікуванні в психоневрологічних 
диспансерах України, припадало 22,5% на неврози, 9,2 % на шизофренію, 9 % на 
епілепсію.  

Для зміцнення психічного здоров'я необхідні спільні дії, до яких залучені різні 
державні сектори та неурядові або місцеві організації. Основну увагу необхідно приділяти 
зміцненню психічного здоров'я протягом усього життя, щоб забезпечити здоровий 
життєвий старт для дітей і запобігти психічним розладам  у зрілості й старості. 

Серед багатьох тем медіа рекомендовано сфокусувати увагу на наступних: 
1) психічне здоров’я, лікування та права людини; 
2) терпиме ставлення до хворих; 
3) протидія стигматизації – умовного поділу суспільства на групи. У нас психічно 

хворих виділяють в окрему групу. Побутує переконання, що їх потрібно остерігатися, 
триматися від них подалі, що не робить честі здоровим людям. Навпаки, агресивне 
ставлення суспільства до нездорової людини посилює розвиток хвороби. Причиною 
такого ставлення є те, що така думка досить часто доноситься через ЗМК; 

4) психічне здоров'я, як компонент здоров'я людини. Вплив негативного 
психоемоційного стану на різні сфери життя людини. Внутрішня гармонія – шлях до 
психічного здоров’я. Формування нових життєвих стратегій як умова психосоціального 
благополуччя;  

5) ізоляція психічнохворої людини. До середини двадцятого століття основними 
методами лікування психічних захворювань були ізоляція та фізичне утруднення. У 1952 
році з’явилися перші хімічні препарати для впливу на психічні розлади. З початком ери 
психофармакології змінилася і робота психлікарень. Нові препарати діють заспокійливо 
на психіку.  

6) Інтеграція в соціумі: через роботу з психологами, реабілітологами, через 
соціальні зв’язки. Великі лікарні закриваються. А спеціалізовані лікувальні заклади 
розміщують ближче до населення, щоб хворі мали змогу спілкуватися з рідними, 
близькими людьми, не втрачали контакту із суспільством.  

7) «психологічний пандус» як система комплексних дій в місцевих громадах 
щодо подолання сегрегації, ізолювання хворих та формування стратегії інтеграції 
психічнохворих в соціумі.  

Джерела інформації:  
Будьмо здорові. Все для вашого здоров’я [сайт] / Режим доступу: 

http://www.yourhealth.org.ua/  

http://www.yourhealth.org.ua/
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Здоров’я України [сайт] / Режим доступу: http://www.health-ua.org/  
Всеукраїнська громадська організація Союз фахівців у галузі охорони 

психічного здоров’я  [сайт] / Режим доступу: http://www.psyhealth.org.ua/   
Клініка Класик – Р [сайт] / Режим доступу: http://www.classic-r.com.ua/  
 
 
10 жовтня. 
Європейський день боротьби проти смертної кари. Заснував його Комітет 

міністрів Ради Європи. Рада Європи була першою у справі скасування смертної кари, в 
результаті чого Європа з 1997 року де-факто є простором, вільним від цього методу 
покарання.  

Рада Європи виходить з того, що смертній карі не місце  в демократичному 
суспільстві. Така позиція організації в 1983 році вилилася в прийняття, з ініціативи ПАРЄ, 
протоколу N 6 до Європейської конвенції про права людини, про скасування смертної 
кари в мирний час. У 2002 році прийнятий протокол N 13 про скасування найвищої міри 
покарання за всіх обставин.  

Скасування смертної кари стала необхідною умовою при прийнятті до Ради 
Європи. З 1997 року в країнах-членах РЄ не була страчена жодна людина. ПАРЄ 
продовжує суворо стежити за виконанням заборони на смертну кару. Рада Європи 
пропагує альтернативні міри покарання, які мають системи кримінального правосуддя.  

На сьогодні смертна кара скасована в 141 країні, у тому числі і в Україні, 93 з них в 
законодавчому порядку відмовилися від застосування такого жорсткого покарання навіть 
у виняткових випадках. 51 країна та 5 невизнаних територій поки застосовують смертну 
кару. В останні роки такий вирок виконувався в Китаї, Ірані, Саудівській Аравії, Північній 
Кореї і США. 

Майже весь час після здобуття Україною незалежності тривали суперечки щодо 
застосування смертної кари. Це пов'язано з дедалі більшою криміналізацією суспільства, 
різким зростанням кількості навмисних убивств за обтяжувальних обставин. Виявилася 
очевидна неспроможність держави забезпечити невід'ємне право людини на життя. 

Упродовж 1990–2000 років в Україні смертна кара існувала «як виняткова міра 
покарання» у вигляді розстрілу. Спочатку на виконання таких вироків було накладено 
мораторій. Смертна кара встановлювалася за особливо небезпечні злочини проти держави, 
проти життя, правосуддя, за воєнні злочини (в умовах воєнного стану чи бойової 
обстановки). Рішенням Конституційного Суду України № 11-рп/99 від 29 грудня 1999 
року визнано, що смертна кара суперечить Конституції України. Остаточно як вид 
покарання її скасовано у 2000 році. Кримінальним кодексом України 2001 року вже не 
передбачено смертної кари як виду покарання. 

Соціальна тематика: однозначної підтримки скасування смертної кари в 
українському суспільстві не має; толерантність та скасування смертної кари та інші.  

Джерела інформації:  
Смертна кара: морально-етичні аспекти [сайт] / Режим доступу: 

http://www.viche.info/journal/726/  
Скасування смертної кари [сайт] / Режим доступу: 

http://www.coe.kiev.ua/death/death1.html  
Уповноважена з прав людини [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ombudsman.kiev.ua/  
 
 
 

http://www.health-ua.org/
http://www.psyhealth.org.ua/
http://www.classic-r.com.ua/
http://www.viche.info/journal/726/
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11 жовтня. 
День камін-аута.  Це міжнародний день ненасильницьких громадянських акцій, 

обговорень, присвячених лесбіянкам, геям, бісексуалам і трансгендерам (ЛГБТ), а також 
особливій увазі й розумінню для «виходу» і відкриття своєї сексуальної орієнтації та 
гендерної ідентичності. Метою Дня камін-аута є зміна суспільної свідомості щодо  
розуміння прав ЛГБТ і право на відчуття  власної гідності в ЛГБТ. Перший День Камін-
аута пройшов в Америці в 1988 році, через 20 років, у 2008 році, дата дійшла  й до 
Білорусі. У 2008 році День Камін-ауту відзначали і в Росії та Україні.   

Головна соціальна біда: гомофобія (подібний, однаковий і страх, боязнь) – сукупне 
визначення різних форм негативної реакції на прояви гомосексуальності. Гомофобія 
розглядається в одному ряду з ксенофобією, антисемітизмом, сексизмом. Сучасні вчені 
розглядають гомофобію більш широко, як дискримінацію або акти насилля стосовно 
ЛГБТ. До речі, Міжнародний день боротьби з гомофобією відзначають 17 травня, коли в 
1990 році «гомосексуальність» була виключена з Міжнародного переліку хвороб.  

Оскільки саме поняття Камін-аут означає «відкриття себе», відкриття перед 
суспільством своєї сексуальної орієнтації, то й акції не позбавлені моменту виходу з тіні, 
відкриття себе й спроби почати діалог з громадськістю. Закритість ЛГБТ призводить до 
систематичних порушень прав та злочинів на ґрунті ненависті до представників цієї 
соціальної групи. Відсутність інформації про ЛГБТ народжує в суспільній свідомості 
спотворені, карикатурні образи, що є зручною мішенню для гомофобії та трансфобії. 
Якщо кожен гей, кожна лесбіянка, бісексуал або трансгендери будуть відкритими і 
чесними в тому, хто вони є, то це буде колосальним засобом наближення суспільства до 
рівноправності для всіх і прийняття кожного не залежно від сексуальних орієнтацій. 
Камін-аут сприяє формуванню суспільства, у якому сексуальна орієнтація або гендерна 
ідентичність не є чимось значущим, а сприймаються також як інший колір волосся або 
очей. У цей день робляться спроби створити суспільство, де рідні, друзі, колеги або не 
знайомі люди готові до нормального взаємодії, не зважаючи на відмінності, які існують 
між людьми. Основна ідея Дня камін-аута – підтримувати ЛГБТ в процесі «виходу», 
відкриття себе, оскільки саме відкритість дає необхідну свободу, щоб жити чесно і з 
почуттям власної гідності. Соціальні теми для медіа: права меншин в суспільстві; 
сексуальні меншини та проблеми формування толерантності в українському суспільстві; 
проблеми стигматизації, ізоляції та неприйняття людини – людиною;  

Джерела інформації:  
Чи істинна гомосексуальність? // Чайка [сайт] / Режим доступу:  

http://chajka.kiev.ua/?act=gomoseks  
Гомофобія: замах на особистість // Українська Гельсінська спілка з прав людини 

[сайт] / Режим доступу: http://helsinki.org.ua/index.php?id=1147870307  
Становище гомосексуальних і бісексуальних людей в Україні в контексті 

ВІЛ/СНІД // Національна лінія телефону довіри з проблем ВІЛ/СНІД [сайт] / Режим 
доступу:  http://helpme.com.ua/  

Женская сеть  [сайт] / Режим доступу:  http://www.feminist.org.ua/  
Український ЛГБТ портал [сайт] / Режим доступу: http://ea-style.at.ua/  
Молодежное движение Партнер (Одесса) [сайт] / Режим доступу:  

http://mypartner.org.ua/  
Лесбіянки і геї: факти і міфи / Режим доступу:  http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gay-

lesbians.htm  
Богословський форум / Режим доступу:   http://www.bohoslov.org.ua/  
Сайт глухонімих сексуальних меншин (англ. мова) [сайт] / Режим доступу: 

 www.deafgay.ru/      
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15 жовтня. 
Всесвітній день сільських жінок. Ідея проведення Всесвітнього дня сільських 

жінок була запропонована на 4-й Жіночій конференції ООН, що пройшла у 1995 році в 
Пекіні. Проведення цього дня розглядалося як практичний шлях отримання суспільного 
визнання й підтримки різнобічної ролі сільських жінок. 

За даними ООН, жінки сільської місцевості становлять близько 25% населення 
планети, вони виготовляють більше половини усього світового продовольства. В Україні 
таких жінок понад 8 мільйонів, близько 40% сільських жінок України мають вищу освіту 
(для порівняння – третина сільських жінок світу взагалі неписьменні). До того ж саме у 
сільській місцевості проживає найбільше матерів-героїнь. 

Соціальне спрямування цього дня: аби саме про сільських жінок згадували частіше 
і усвідомлювали їхній вагомий внесок у суспільне життя. 

У нашій країні цей день відзначають з 1998 року, а ініціаторами його проведення 
була Всеукраїнська громадська організація «Рада жінок-фермерів України». 

Джерела інформації:  
Жінки-фермери Канади / Режим доступу:   http://www.cugp.com.ua/gender-

equality/zhinky-fermery-kanady.html  
Посібник для сільських жінок: можливості та права / Режим доступу:    

http://icp.org.ua/files/371_posbnikdljaslskihzhnok.pdf  
Сайти жіночих організацій / Режим доступу:    http://fem.org.ua/ua/index0.html  
Економічний розвиток громади [сайт] / Режим доступу: http://www.ced.org.ua/  
Міжнародна Благодійна Організація «Добробут громад» (неурядова 

неприбуткова благодійна організація, що працює з сільськими громадами для покращення 
добробуту родин, піклуючись про довкілля) [сайт] / Режим доступу: 
http://www.heifer.org.ua/  

 
 
 
15 жовтня. 
Міжнародний день білої тростини. Біла тростина – символ руху незрячої людини. 

15 жовтня 1970 року у США за ініціативою Міжнародної федерації сліпих (незрячих) цей 
день прийнято відзначати. У Великобританії цей день був вперше відзначений 15 жовтня 
1979 року.  

Але історія білої тростини як символу подолання бар’єрів сліпоти бере початок 
значно раніше, ще з 1921 року. Тоді в британському місті Брістолі жив молодий 
професійний фотограф Джеймс Бігс, який після нещасного випадку втратив зір. Треба 
було починати нове життя, і він став вчитися самостійно ходити по місту за 
допомогою тростини. Але незабаром він зрозумів, що на його чорну тростину не 
реагують ні перехожі, ні водії. Тоді він пофарбував тростину в білий колір. І вона стала 
помітна. Але незрячі Великої Британії мусили чекати ще 10 років, поки Ротаріанський 
клуб (поширена в країнах Заходу благодійницька організація) з місцевості Уестхем не 
подарував  усім незрячим білі палички для вжитку при самостійному орієнтуванні. 
Завдяки ЗМІ ця справа набула великого розголосу. Міжнародний день білої тростини  був 
офіційно визнаний в 1969 році на зборах Міжнародної федерації сліпих (незрячих) в 
Коломбо.  З наступного року цей день почали відзначати в багатьох країнах світу. Незрячі 
звертають особливу уваги  до своїх  проблем життєдіяльності.  Також метою цього дня є 
створення позитивного образу незрячої людини, такої, що може на рівних існувати з 
людьми.  

За статистикою, в Україні наразі мешкає близько 70 тисяч незрячих людей, але, за 
неофіційними даними, їх у три рази більше. Наразі в Україні функціонує шість 

http://www.cugp.com.ua/gender-equality/zhinky-fermery-kanady.html
http://www.cugp.com.ua/gender-equality/zhinky-fermery-kanady.html
http://icp.org.ua/files/371_posbnikdljaslskihzhnok.pdf
http://fem.org.ua/ua/index0.html
http://www.ced.org.ua/
http://www.heifer.org.ua/
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спеціальних загальноосвітніх шкіл-інтернатів для сліпих дітей, у яких навчається близько 
800 тотально незрячих, 24 – для дітей зі зниженим зором (3,3 тисячі учнів), п'ять спецшкіл 
із продовженим днем для таких же дітей (близько 800 учнів). Деякі учні навчаються 
вдома, а є й такі, що одержують інклюзивну освіту. Дефіцит фахівців в Україні 
доповнюється дефіцитом тифлотехніки – це якісні тростини, побутові прилади зі звуковим 
і тактильним супроводом, брайлівські клавіатури, принтери, дисплеї, ліцензійні програми 
мовного доступу до екрану, телевізійні збільшувачі текстів для людей із вадами зору, 
електронні записні книжки з брайлівським виведенням і багато іншого. 

Соціальні акценти.  Сліпих, як й інших людей з інвалідністю, просто необхідно 
приймати за рівних. Мешканці одного з київських районів, де є інтернат для незрячих 
дітей, за роки (!) ходіння вулицями сліпих привчилися до культури спілкування з 
незрячими й прийшли до усвідомлення того, що інвалід – це така ж людина, як і умовно 
здорова. Бабусі, які сидять на тротуарах і торгують своїми продуктами, звикли. Раніше 
постійно робили зауваження: «Куди йдете? Чого без супроводу? Хто вас на вулицю 
випустив? Вдома треба сидіти!» А зараз нормально реагують, кажуть: «Ліворуч, 
праворуч», щоб сліпому було зрозуміліше, куди йти. 

Узагалі треба пропонувати допомогу, а не нав'язувати її. «Вам потрібна допомога?» 
«Я можу Вам допомогти?» В основному ж народ просто хапає сліпого за лікоть і тягне 
часто зовсім у протилежному напрямку. Незрячий намагається пояснити, що йому 
потрібно перейти, наприклад, дорогу. А йому у відповідь: «Вам туди не можна, там 
машини».  

Якщо ви вже вирішили допомогти незрячому, то спочатку поцікавтесь: «Чи можу я 
Вам допомогти?» Почувши позитивну відповідь, не хапайте людину за руку і в жодному 
разі не відбирайте тростину, нехай незрячий візьме вас трохи вище ліктя, а ви підказуйте: 
«Лівіше, правіше», а не «Сюди-сюди». Сліпий не зрозуміє, куди це «сюди». Поясніть, що 
знаходиться довкола: тротуар, парк, зупинка, магазин... Це буде реальною допомогою. 

Зауважимо. Українське Товариство сліпих (далі – УТОС) – одна з двох (поруч з 
УТОГ) найдавніших громадських організацій, котра відзначила 75-літній ювілей. Зараз 
Товариство нараховує майже 50000 членів – інвалідів по зору. УТОС є потужною 
організацією, котра має розгалужену структуру: 25 обласних і 193 первинні осередки, 80 
бібліотек спеціалізованої літератури, 36 будинків культури, 76 підприємств, санаторій у м. 
Євпаторії. Основна мета Товариства – захист прав та інтересів незрячих, інтеграція їх у 
суспільство, соціально-трудова, професійна та медична реабілітація. 

Джерела інформації:  
Сучасний світ і незрячі [сайт] / Режим доступу:   

http://naiu.org.ua/content/view/18/71/  
Незрячі серед сліпих / Статті / Погляд на проблему // Кампус. Журнал [сайт] / 

Режим доступу:   http://kampus.com.ua/  
Українське товариство сліпих. Неофіційний сайт [сайт] / Режим доступу:   

http://utos-doc.narod.ru/  
Вінницьке навчально-виробниче підприємство УТОС [сайт] / Режим доступу:   

http://utos.vc.ukrtel.net/  
 
 
 
17 жовтня. 
Міжнародний день боротьби з бідністю. Історія проведення Міжнародного дня 

боротьби з бідністю нерозривно пов'язана з датою 17 жовтня 1987 року. Саме тоді понад 
100 тисяч осіб зібралися на площі Трокадеро в Парижі, де в 1948-му була підписана 
Загальна декларація прав людини, щоб віддати данину пам'яті жертв убогості, насильства 

http://naiu.org.ua/content/view/18/71/
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й голоду. Присутні заявили, що бідність є порушенням людських прав і підтвердили 
необхідність спільними зусиллями добиватися дотримання цих прав. Відтоді щороку 17 
жовтня громадяни різних переконань і соціального походження збираються, аби 
підтвердити незмінність своєї позиції і продемонструвати солідарність із бідними. Своєю 
резолюцією, прийнятою 22 грудня 1992 року, Генасамблея ООН оголосила 17 жовтня 
Міжнародним днем боротьби з бідністю й закликала всі держави до його відзначення.  

Координатор системи ООН в Україні оголосив, що Організація Об'єднаних Націй 
вважає: Україні необхідна національна стратегія боротьби з бідністю: 28% українців 
живуть за національною межею бідності. В Україні існує величезна різниця в розподілі 
доходів між селами та містами. Сама бідність як явище актуальна саме для сільської 
місцевості. Необхідно збільшити інвестиції в сільську місцевість: у розвиток 
інфраструктури, в медицину, освіту, а також у розвиток малого бізнесу. Крім того, 
необхідно визнати: невелика частина населення України має стрімко зростаючі доходи, 
тоді як проблема бідності найбільш актуальна в Україні для багатодітних сімей. 

 Бідність не лише поділяє суспільство, а й є стимулом для того, щоб людина 
прагнула і досягала кращої долі. Проте в сучасних умовах бідність часто стає на 
перешкоді стабільності суспільства і його подальшого розвитку. Навіть в економічно 
розвинених країнах бідність стає загрозою, коли вона перетворюється на застійну, тобто 
спостерігається тривалий стан бідності індивідів, сімей, де бідним є не одне покоління. 
Люди, які тривалий час перебувають у стані бідності, соціально деградують, 
перетворюються на люмпенів, злочинців, які становлять загрозу для добропорядних 
громадян. Тому боротьба з бідністю нині є складовою соціальної політики в усіх 
цивілізованих суспільствах. 

Соціальні теми для медіа: бідність і злиденність; бідність в сім’ї – бідність в сім’ях 
майбутніх дітей;  державна допомога бідним та запобігання деградації людини; допомога 
бідним в місцевих громадах; подолання бідності як пріоритет влади; вирішення проблеми 
бідності в Україні: різні шляхи від різних партій; сумарний показник бідності, безробіття 
та інфляції – індекс злиденності; бідність і молодість, бідність і старість.   

Джерела інформації:  
Центр перспективних соціальних досліджень [сайт] / Режим доступу:    

http://www.cpsr.org.ua/  
Програма закінчилась – бідність залишилась // Українська Гельсінська спілка з 

прав людини [сайт] / Режим доступу:    http://helsinki.org.ua/index.php?id=1299250175  
Подолання бідності: погляд науковця [сайт] / Режим доступу:    

http://geodidakt.ucoz.ru/_ld/0/18_Podolannya_Bidn.pdf  
 
 
20 жовтня. 
Всеукраїнський день боротьби проти захворювання на рак молочної залози. 

Цей день був прийнятий у 2005 році указом Президента з метою активізації діяльності із 
запобігання виникненню і поширенню захворювань на рак молочної залози, привернення 
уваги суспільства до цієї проблеми. Злоякісні пухлини (рак) залишаються однією з 
основних причин смертності в усьому світі. Щорічно більше ніж у 12 мільйонів людей у 
світі діагностують рак, 7,6 млн. помирають від цієї хвороби.   

Найвища захворюваність – у Нідерландах, Данії, Швеції, Франції. Кожні 25 хвилин 
в країнах Євросоюзу діагностується один випадок раку молочної залози, кожні 6,5 хвилин 
від нього гине одна жінка. Україна не входить до числа лідерів із захворюваності, але тут 
проблема теж вважається дуже серйозною.  

Протягом останніх 20 років в Україні намітилася стійка тенденція до росту 
захворюваності цим видом раку, особливо в містах і мегаполісах. З 1985 року він посідає 

http://www.cpsr.org.ua/
http://helsinki.org.ua/index.php?id=1299250175
http://geodidakt.ucoz.ru/_ld/0/18_Podolannya_Bidn.pdf
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перше місце серед онкологічних захворювань у жінок, становлячи 31,2%. Добре відомо, 
що щорічний профілактичний огляд сприяє ранньому виявленню пухлин. Однак часто 
пацієнтки звертаються до лікаря вже з явними ознаками пухлини, а це ускладнює 
подальше лікування. Одна із причин запущеності хвороби – нерозуміння важливості 
ранньої діагностики захворювання. Зараз учені глибоко проникли в механізми виникнення 
ракової клітини, хоча багато чого дотепер неясно. Як і інші онкологічні захворювання, рак 
молочної залози, як і раніше, залишається підступним і агресивним. Тому будь-якій 
людині дуже важливо мати уявлення про розвиток цього захворювання: попереджений, 
виходить, озброєний! Проблемний аспект: доступність до інформації; дефіцит 
кваліфікованих лікарів;  проблеми діагностики для села. 

 Джерела інформації:  
Інформаційна магістраль – здоров’ю жінок [сайт] / Режим доступу:   

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/  
ЛІСОД. Лікарня сучасної онкологічної допомоги [сайт] / Режим доступу:   

http://www.lissod.com.ua/ 
Рак молочної залози [сайт] / Режим доступу:   

http://www.venus.ua/index.php?id=140  
Інформаційний центр з профілактики раку [сайт] / Режим доступу:   

http://stopcancer.org.ua/index/zhinkam/0-19  
 
 
24 жовтня. 
День Організації Об’єднаних Націй. 24 жовтня 1945 року після ратифікації 

більшістю країн-засновниць Статут ООН набув чинності; і за рішенням Генеральної 
Асамблеї ООН (1947) цю дату щорічно відзначають як День Організації Об'єднаних 
Націй. Досвід історії переконливо свідчить, що найбільш ефективним, надійним засобом 
підтримки міжнародного миру і національної безпеки є система колективної безпеки. 
Стабільний розвиток усіх націй може бути досягнутий лише спільними зусиллями всіх 
держав, шляхом утвердження принципів рівноправного партнерства і взаємної поваги. 
Для відвернення нової світової катастрофи, для збереження і зміцнення миру шляхом 
розвитку міжнародного співробітництва 51 країна світу зголосилася утворити своєрідний 
Всесвітній парламент – Організацію Об'єднаних Націй (ООН). Декларацію Об'єднаних 
Націй 1 січня 1942 року підписали 26 країн. Передбачалось, що членами загальної світової 
організації з підтримання миру та безпеки можуть бути великі та малі країни, об'єднані на 
принципах суверенної рівності всіх миролюбних держав. Україна – одна з країн-
засновників ООН – брала участь у розробці Статуту цієї організації, формуванні її 
структури, органів та установ. Соціальна тематика цього дня визначена переліком 
питань, які ООН ставить перед собою, найголовніші з них: викорінення у світі злиднів та 
голоду, подолання  ВІЛ/СНІДу, захист дітей та забезпечення сталого розвитку довкілля. 

24-30 жовтня. Тиждень роззброєння.  Тиждень роззброєння  проходить під егідою 
Організації Об'єднаних Націй щороку з 24 по 30 жовтня. Узагальнюючою темою Тижня є 
слова – Досягнення миру і безпеки шляхом роззброєння (Peace and Security Through 
Disarmament). Щорічне проведення Тижня роззброєння, який починається в Міжнародний 
день Організації Об'єднаних Націй, передбачено в Заключному документі спеціальної 
сесії Генеральної Асамблеї ООН 1978 року, присвяченій роззброєнню. Державам було 
запропоновано розглянути першочергові питання про небезпеку перегонів озброєнь, а 
також пропагувати необхідність їх припинення і сприяти підвищенню розуміння 
громадськістю невідкладних завдань у галузі роззброєння. Конкретні обговорювані 
проблеми роззброєння стосуються: зброї масового знищення; роззброєння в регіонах 

http://www.womenhealth.dsmu.edu.ua/infoline/
http://www.lissod.com.ua/
http://www.venus.ua/index.php?id=140
http://stopcancer.org.ua/index/zhinkam/0-19
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Африки, Америки, Азії; роззброєння і розвитку; гендерного фактору та роззброєння; 
тероризму; роззброєння і дітей.  

Джерело інформації: ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  
http://www.undp.org.ua/  

 
 
25 жовтня. 
Міжнародний день боротьби жінок за мир. Відзначається цей день за рішенням 

Міжнародної демократичної федерації жінок, починаючи  з 1980 року. XX століття – 
багате на події антимирні, злі, у цьому столітті відгриміли дві світові війни, також світ 
постійно приголомшували локальні військові конфлікти. Жінки-матері об’єдналися в 
організації, які ведуть агітаційну діяльність, направлену на запобігання і припинення 
різних військових дій. Такі асоціації жінок за мир існують в багатьох країнах. Вони 
проводять різні акції, направлені проти воєн, організовують конференції і фестивалі. Акції 
транслюються по радіо і телебаченню. Випускаються газети і журнали, що містять 
заклики закрити дорогу війнам. Дані організації мають багато прибічників в усьому світі. 

 
 
28 жовтня. 
День визволення України від фашистських загарбників. Свято встановлено в 

Україні «…з метою всенародного відзначення визволення України від фашистських 
загарбників, вшанування героїчного подвигу і жертовності Українського народу у Другій 
світовій війні…» згідно з Указом Президента України «Про День визволення України від 
фашистських загарбників» від 20 жовтня 2009 року. Саме в цей день в 1944 році було 
покладено край поневоленню території України нацистами і лиходійствам, які вони 
чинили. 28 жовтня 1944 року українські землі було визволено від німецьких окупантів. 
Цієї щасливої миті український народ чекав понад три роки в період Другої світової війни. 
Позаду залишилися жахіття війни, і хоча радянська армія воювала далі, мирні жителі 
розпочали тривалий і складний  процес відбудови. У ході звільнення України, протягом 
січня 1943 – жовтня 1944 рр., на території країни радянські війська провели 15 
наступальних операцій, з них 11 стратегічних і 4 фронтові. Свого апогею битва за Україну 
досягла у період з осені 1943 по осінь 1944 років. Саме на її території в цей період було 
зосереджено приблизно половину Червоної армії. Завершила звільнення України 
Карпатська операція, що почалася 9 вересня 1944 року, 27 жовтня 1944 року було 
звільнено Ужгород, а 28 жовтня радянські війська вийшли на нинішній кордон України. 

Відзначення цього дня спрямоване на прославляння воїнів-переможців, повагу до 
пам’яті мільйонів полеглих за звільнення української землі представників всіх 
національностей, співвітчизників, загиблих на окупованій території, у концтаборах, на 
фашистській каторзі.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.undp.org.ua/
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Мочарська Леся 
Пендзей Оксана   
студентки Інституту журналістики 
 

Соціальний календар листопада. 
  
Перша субота листопада.  
Всесвітній день чоловіків (Men`s World Day) було встановлено в 2000 році за 

ініціативою магістрату Відня (Австрія) і керівництва відділення Організації Об'єднаних 
Націй у Відні. Колишній президент СРСР Михайло Горбачов, до якого організатори свята 
звернулися за підтримкою, був обраний Президентом Всесвітнього дня чоловіків. 
Ініціатива австрійців привернула велику увагу міжнародної громадськості і ЗМК, оскільки 
ключовим моментом цього заходу було щорічне вручення «Всесвітньої чоловічої премії» 
видатним діячам політики, науки, бізнесу, культури, мистецтва.  

Заохочувалися люди, які своєю поведінкою, моральними принципами, мужністю, 
професійними досягненнями подавали позитивний приклад. Спонсором премії став 
австрійський публіцист і письменник Ґеорґ Кіндель. Премія не мала грошового змісту, 
кожному лауреатові вручалася зменшена бронзова копія роденівського «Мислителя». 
Серед лауреатів премії в різні роки були Папа Римський Іоанн Павло II, тележурналіст 
Ларрі Кінґ, модельєр Карл Лаґерфельд, голова правління концерну «Сіменс» Генріх фон 
Пірер, екс-президент Польщі Лех Валенса, музикант Пол Маккартні, співаки Лучано 
Паваротті, Хосе Каррерас, німецький політик Гансюдітріх Геншер, режисери Стівен 
Спілберґ і Роман Поланський, зірка поп-музики Майкл Джексон і медіамагнат Тед Тернер, 
актори Майкл Дуґлас, Морган Фрімен, Крістофер Рів, Ален Делон, Джеремі Айронс, а 
також багато інших відомих осіб. У 2003 році з державної резиденції - палацу Гофбурґ 
(Австрія), вручення премії перенесли в один із залів Гамбурга (Німеччина). Офіційним 
приводом для перенесення з'явилася пропозиція австрійської організації World Connection 
розширити географію свята. C 2006 року премія не вручається.  

Вважається, що День чоловіків встановлено в якості компенсації щодо «8 березня», 
жіночого дня. Проте очевидно, що сьогоднішні святкування значно поступаються (якщо 
взагалі існують) 8-березневому розмаху. Це можна пояснити, зокрема, тим, що чоловіче 
свято порівняно нове і не має таких довгих традицій, як 8 березня. Водночас феміністки 
називають і іншу причину: справа в тому, що більшість свят за своєю суттю патріархальні, 
і чоловіки не відчувають гострої потреби у своєму дні – вони мають ці дні в кількості 364.  

Представники центру психологічної допомоги в місті Нанкін на сході Китаю 
запропонували оголосити Днем чоловіків і 9 березня. На думку психологів, такий крок міг 
би стати свого роду «жестом солідарності» жінок із чоловічою половиною населення. 
Фахівці стверджують, що святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня залишає в 
чоловіків відчуття втраченої, особливо в той момент, коли діти дарують подарунки своїм 
мамам, оскільки батьки в цей момент відчувають збентеження і відчувають розчарування.  

Цікаво і те, що існує ще «один» Міжнародний чоловічий день (International Men's 
Day), який відзначають щорічно 19 листопада. Цей день вперше було проведено в 1999 
році в Таїланді. З того часу День відзначають в США, Великобританії, Австралії, Індії, 
Сінгапурі та в Південній Африці.   

Чоловіки в Україні. За останні десятиліття в індустріально розвинених країнах 
спостерігається глобальне погіршення показників стану здоров’я чоловіків. За кожною з 
десяти головних причин  смерті  чоловіки  випереджають  жінок.  У  США  чоловіча  
смертність  від  серцево-судинних захворювань перевищує жіночу в 1,8 раза; від 
онкологічних захворювань – в 1,4; від нещасних випадків та ДТП – 2,4; від суїциду – в 4,3 
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раза.  За даними української статистики, на 100 тисяч населення припадає 313 онкохворих 
жінок та 348 онкохворих чоловіків.  Показники  смертності  чоловіків  в  Україні  вищі  
порівняно  зі  смертністю  жінок  в  усіх  вікових групах, найбільший розрив припадає на 
працездатний вік, де рівень смертності чоловіків у 3–4 рази вищий за рівень смертності 
жінок. Провідну роль у смертності в працездатному віці відіграють випадки неприродних  
(у  тому  числі  насильницьких)  смертей. Вони помирають не від старості чи 
невиліковних хвороб, а гинуть у нещасних випадках, від травм чи отруєнь. Тривалість 
життя чоловіків в Україні поступається тривалості життя жінок на 11,7 років, у той час, як 
у європейських країнах цей розрив становить 2-4 роки. На думку демографів, такий 
розрив лише  на  20%  складається  з  біологічних  та  генетичних  факторів,  решта  
формується  соціальними чинниками.  Загалом  така  низька  тривалість  життя,  яка  
становить  сьогодні  62  роки,  обумовлена виконанням  чоловіками  традиційної  
ґендерної  ролі,  що  передбачає  лідерство,  відповідальність  за добробут  сім’ї,  
обов’язок  бути  успішним.  Це  призводить  до  фізичних  перевантажень,  психологічних 
стресів,  нездорового  способу  життя  та,  врешті-решт,  до  погіршення  стану  здоров’я  
та  скорочення тривалості життя чоловіків. Наприклад, за даними Всесвітньої організації 
охорони здоров’я, на алкоголізм частіше  страждають  чоловіки.  Соціально-психологічні  
передумови  росту  алкоголізму  загалом,  та чоловічого зокрема, науковці пояснюють 
труднощами адаптації до стресових факторів.  Кожен третій з українських чоловіків – 
неодружений, а 12 мільйонів по всій Україні є активними курцями.  

Джерела інформації: 
ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
МАМОТАТО [сайт] / Режим доступу: http://www.mama-tato.com.ua/   
Всеукраїнська мережа організацій з відповідального батьківства [сайт] / Режим 

доступу: http://www.batkivstvo.org.ua/   
Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: 

http://www.gender.net.ua  
Гендерна Мапа України [сайт] / Режим доступу:  http://www.gendermap.org.ua/  
Демографическая ситуация на Украине [сайт] / Режим доступу:  

http://www.demographia.ru/      
Демографічна ситуація: сучасні проблеми та перспективи [сайт] / Режим 

доступу:  http://pressaukr.narod.ru/ukrdemo.htm  
 
 
Перша неділя листопада. 
День працівника соціальної сфери. Відзначається в Україні згідно з Указом 

Президента (№ 374/99, від 13.04.99 р.) в першу неділю листопада. 
День працівника соціальної сфери був встановлений на підтримку працівників 

системи органів праці і соціальної політики.  Це свято є свідченням високої оцінки 
державою ролі працівників, які щодня забезпечують реалізацію державної політики з 
питань соціального захисту, зайнятості, організації оплати та безпеки праці, трудових 
відносин, соціальної роботи та допомоги різним категоріям людей. 

Для України є новим професійний механізм соціальної роботи. Соціальний 
працівник або фахівець із соціальної роботи – це особа, яка має спеціальну освіту і 
здійснює соціальну роботу з різними категоріями населення або відповідними 
соціальними групами на професійних або волонтерських засадах. Незважаючи на те,  що у 
світовій практиці та суспільній свідомості поняття «соціальна робота» існує вже більше 
століття, досі не сформовано єдиного  погляду на її сутність і функціональні 
характеристики. Moren (1994) коментує, що визначення соціальної роботи через процес 
взаємодії соціального працівника і клієнта може бути механістичним та віддає перевагу 

http://un.org.ua/ua/
http://www.mama-tato.com.ua/
http://www.batkivstvo.org.ua/
http://www.gender.net.ua/
http://www.gendermap.org.ua/
http://www.demographia.ru/
http://pressaukr.narod.ru/ukrdemo.htm
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«погляду на соціальну роботу як творчу». Berglind (1992) розглядає соціальну роботу як 
процес «вибору дій з різноманіття пропозицій». Payne (1996) стверджує в соціальній 
роботі «головну силу практики» соціальних відносин. В історичному контексті, як 
зазначає К.Шендеровський, деякі дослідники в ролі об’єкта соціальної роботи вбачають 
«виключно окрему людину» та тим самим звужують її предметне поле; інші вважають, що 
соціальна робота – це соціальний захист людей, чим свідомо обмежують її головну мету; 
треті, навпаки, стверджують, що зміст соціальної роботи – це побудова громадянського 
суспільства, тобто трактують її, навпаки, занадто розширено.   

У вузькому суспільному контексті,  соціальна робота є головним видом роботи із 
соціальним випадком, із конкретною нужденною людиною (їх меншість в суспільстві). 
Тоді як у широкому соціальному контексті  соціальна робота – це пряма та непряма 
підтримка більшості, в тому числі здорових і зовні благополучних, які здатні підсилювати 
свою життєдіяльність, уповноважувати себе в соціальному діалозі від соціального знання: 
«хто», «кому» допомагає «які» вирішувати соціальні проблеми. Таким чином, соціальна 
робота є балансоутворюючим засобом на «тілі» соціальних меншин та соціальної 
більшості, соціального розмаїття та соціальних протиріч. Основна ж мета соціальної 
роботи (її головний загальний результат) – це збільшення самостійності клієнта (людини 
нужденної), формування у неї навичок, вміння самостійно будувати життя та вирішувати 
проблеми, які виникають. 

Сьогодні в соціальній сфері України працює приблизно 150 тисяч осіб. Кредом 
професії можуть слугувати слова Івана Франка: «Життя людини доти має цінність, поки 
людина може допомагати іншим». 

Мережа соціальних служб, центрів, агенцій, будинків, притулків тощо – дуже 
різноманітна, як і багатофакторними є соціальні проблеми, які вирішують соціальні 
працівники у взаємодії з людьми нужденними.  

Джерела інформації: 
Соціальна робота з дітьми та молоддю // Карітас Київ [сайт] / Режим доступу:   

http://caritas-kiev.org.ua/   
Діти + [сайт] / Режим доступу:  http://prosto-deti.org.ua/  
Бібліотека матеріалів по соціальній роботі [сайт] / Режим доступу:   

http://shatelei.kiev.ua/studies/  
Міністерство соціальної політики [сайт] / Режим доступу:   

http://www.mlsp.gov.ua/  
Ліга соціальних працівників України [сайт] / Режим доступу:  

http://ligasocial.org.ua/  
 
 
 
6 листопада.  
Міжнародний день запобігання експлуатації навколишнього середовища під 

час війни та збройних конфліктів (International Day for Preventing the Exploitation of 
the Environment in War and Armed Conflict). 

 Заснований Генеральною асамблеєю ООН 5 листопада 2001 р. Ухвалюючи 
рішення, Генасамблея  послалася на Декларацію тисячоліття ООН, у якій була 
підкреслена необхідність вживати заходів з охорони нашого спільного навколишнього 
середовища. Збиток, що заподіюється навколишньому середовищу під час збройних 
конфліктів, ще довго після їх припинення позначається на стані екосистем та природних 
ресурсів і часто виходить за межі національних територій і термін життя одного покоління 
людей.  
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9 листопада. 
Міжнародний день боротьби проти фашизму, расизму та антисемітизму.  
У ніч з 9 на 10 листопада 1938 року почався масовий єврейський погром у 

Німеччині, що отримав назву «Кришталевої Ночі», або «Ночі розбитих вітрин». 
«Кришталева ніч» або «Ніч розбитих вітрин» в 1938 році поклала початок Холокосту – 
масовому насильству стосовно єврейського народу, яке призвело до загибелі близько 
шести мільйонів євреїв. Тому, розповідаючи про злочини нацизму, ми попереджаємо 
сьогоднішню молодь про те, яким може стати майбутнє, якщо ми вчасно не скажемо 
«Ніколи знову!» у відповідь тим, хто пропонує обмежити права однієї групи людей тільки 
тому, що вони не такі, як ми!  

Однією з гнітючих проблем сучасного суспільства поступово стає ксенофобія, 
неприязнь до чужих – інших етносів, релігійних меншин, специфічних, помітно відмінних 
від більшості суспільства за цілями й інтересами соціальних груп, скажімо, мігрантів.  

Ксенофобія від грецьких слів ξένος (ксенос), що означає «чужинець», 
«незнайомець», та φόβος (фобос), що означає «страх», – це хворобливий стан, що 
виявляється в нав'язливому страху стосовно чужинців чи просто чогось незнайомого, 
чужоземного  або страх перед чужоземцями та ненависть до них. У науковій фантастиці 
ксенофобія – страх перед інопланетянами. Розрізняють дві основні форми ксенофобії. 
Перша спрямована на групу всередині суспільства, що вважається чужою та шкідливою 
для суспільства, наприклад, нові іммігранти, біженці, трудові мігранти, євреї, цигани, 
гомосексуали. Об'єктом другої форми ксенофобії є головним чином культурні елементи, 
що вважаються чужими. У незалежній Україні найнижчий рівень ксенофобії був у перші 
роки після проголошення незалежності, з середини 1990-х цей показник почав зростати і 
зараз рівень нетерпимості до іноземців та національних меншин є найвищий за останні 15 
років. Найтолерантнішою групою в Україні є молодь – люди до 30 років. 

До історії питання. Після революції 1917 р. офіційна совєцька ідеологія фактично 
санкціонувала існування ксенофобії як такої. Ксенофобські тенденції існували на двох 
рівнях – державному й побутовому. В офіційній ксенофобії виникли специфічні напрямки. 
Одним із них стала релігійна фобія, яка набула форми державного атеїзму: віруючий був 
чужаком. Відтак у суспільній свідомості культивувалась соціальна фобія, 
найдовершенішою інтерпретацією котрої стала сталінська ідея про загострення класової 
боротьби. Що стосується етнофобії, насамперед антисемітизму, то на офіційному рівні 
вона камуфлювалася боротьбою проти націоналізму, космополітизму, сіонізму. Відомо, 
що формально декларуючи інтернаціоналізм, совєцький істеблішмент спершу не визнавав 
наявності офіційних заборон за національною ознакою. Однак уже в повоєнний період 
допуск євреїв на значні адміністративні та інші впливові посади був обмежений. В деяких 
престижних гуманітарних і технічних вузах існувала негласна квота на прийом євреїв. 
Етнофобії існували і на побутовому рівні. Їх об’єктами, окрім євреїв, були мешканці 
Середньої Азії, Кавказу. Не можна сказати, що етнофобія була домінуючою тенденцією в 
міжнаціональних стосунках. Існує безліч прикладів добросусідських відносин між людьми 
різних національностей. Траплялися змішані шлюби. Ясна річ, більшість людей ставились 
до кожного зокрема носія етнокультурної інакшості терпимо. Загалом, схоже, що в 
совєцький період ксенофобія мала керований характер. Головною її тенденцією були 
інспіровані та підсичувані державою соціальна та ідеологічна (включно з релігійною) 
фобії. Зрештою, в прихованій формі існував і державний антисемітизм, який визначався 
ставленням до євреїв не як до етносу, а радше як до соціокультурної групи, потенційно 
вороже налаштованої до совєцького суспільства та його ідеології. Сьогодні фобії, як і в 
нещодавньому минулому, виявляються на двох рівнях, однак між ними немає чіткого 
поділу. Поза тим, держава не намагається нав’язати суспільству певним чином спрямовані 
ксенофобські настрої. Вважається, що здебільшого формуються всередині самого 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%83%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C


136 

 

суспільства, а держава у певному сенсі змушена з ними рахуватися, хоча при цьому існує і 
зворотна залежність.  

Антисемітизм (етнофобія) – одна з форм національної та релігійної 
нетолерантності (ксенофобії), що виражається у ворожому ставленні до євреїв, ідеологія 
та політика, спрямовані на обмеження або позбавлення євреїв громадських та інших прав. 
Антисемітизм був складовою частиною офіційної нацистської ідеології в гітлерівській 
Німеччині.  

Расизм у загальному випадку розглядають як форму ксенофобії. Ксенофобія 
передбачає наявність віри в те, що об’єкт ворожості є чужим. Расизм — світогляд, а також 
політичні теорії і практики, що ґрунтуються на расовій дискримінації, на уявленні про 
поділ людей на біологічно різні групи на основі видимих особливостей зовнішнього 
вигляду як-от колір шкіри, структура та колір волосся, риси обличчя, будова тіла тощо, 
тобто на раси, і різному ставленні до людей та їх спільностей залежно від їх 
приналежності до цих груп (рас).  

З початку 2008 року в Україні було зафіксовано 29 інцидентів з учиненням 
насильства над іноземцями, що, на думку міжнародних експертів, можуть 
кваліфікуватися як расова нетерпимість чи ксенофобія. За даними Московського бюро з 
прав людини, у Росії в першому півріччі 2010 р. було зафіксовано 90 нападів на ґрунті 
агресивної ксенофобії, 22 людини загинули і 105 поранені. За аналогічний період у 2009 р. 
було зафіксовано 43 загиблих і 168 постраждалих, у 2008 р. - 78 загиблих, 268 
постраждалих. У свою чергу питання міжетнічних взаємин у суспільстві в Європі 
актуалізуються через питання міграційної політики. Більше 40% усіх іммігрантів в країнах 
Європейського Союзу не є європейцями за своїм походженням, і ця цифра тільки 
зростатиме. Сьогодні Голландія, Швеція, Великобританія, Німеччина орієнтовані на 
притік до себе іноземців. При цьому кожна країна намагається шукати хоч і схожі, але 
власні форми і моделі політики стосовно інтеграції новітніх міграційних спільнот, а 
політика інтеграції не підмінюється шляхом асиміляції. Зрозуміло, що складні процеси 
інтеграції мігрантів в суспільства країн ЄС не проходять однаково безхмарно, але там 
намагаються запобігати мові ворожнечі у ЗМІ та запроваджувати цілеспрямовані 
державні програми для мігрантів та самого суспільства, які б потенційно сприяли 
порозумінню. Щорічно в Міжнародний день проти фашизму та антисемітизму проходять 
виставки, мітинги, демонстрації та інші заходи в пам’ять про жертв нацизму, жертв терору 
на національному, расистському, зокрема, антисемітському ґрунті. 

Звернемо увагу на 9 серпня: Міжнародний день корінних народів світу. 
Генеральна Асамблея ООН у 1994 році оголосила про проведення Десятиліття корінних 
народів світу і відзначення 9 серпня Міжнародного дня корінних народів. Це було 
зроблено для того, щоб світова громадськість пам’ятала про необхідність проявляти 
турботу і солідарність з представниками корінного населення.  

Джерела інформації: 
XenoDocuments.org.ua (Портал розроблено з метою відображення ситуації в сфері 

протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні. Сайт пропонує громадськості 
вільний доступ до систематизованої інформації та електронної бібліотеки законів, угод і 
публікацій) [сайт] / Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/  

 Конгрес національних громад України [сайт] / Режим доступу:  
http://www.kngu.org/  

Молодежное правозащитное движение [сайт] / Режим доступу:   
http://www.yhrm.org/  

Центри консультування мігрантів [сайт] / Режим доступу:    
http://www.migrantinfo.org.ua/  

http://www.xenodocuments.org.ua/
http://www.kngu.org/
http://www.yhrm.org/
http://www.migrantinfo.org.ua/
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Східноєвропейський Інститут Розвитку [сайт] / Режим доступу:     
http://www.eedi.org.ua/http://www.eedi.org.ua/  

Коаліція Проти Ненависті. Мониторинг антисемитизма, ксенофобии и 
религиозных преследований [сайт] / Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  

Толерантність [сайт] / Режим доступу:  http://www.tolerance.sumy.ua/  
 
 
10 листопада.  
Всесвітній день молоді (World Youth Day). 
Встановлено в день завершення Всесвітньої конференції молоді, що проходила 

1945 року в Лондоні, та заснування Всесвітньої федерації демократичної молоді. 
Міжнародне об’єднання молодіжних організацій – це центр міжнародного 
демократичного молодіжного руху, який об’єднує молодь незалежно від політичних і 
релігійних поглядів, расової та національної приналежності. ВФДМ веде боротьбу за мир, 
права молоді, незалежність народів, інтернаціональне згуртування прогресивної молоді 
проти колоніалізму, неоколоніалізму, фашизму та расизму. 

Зауважимо на наступне: 
24 квітня: Міжнародний день солідарності молоді (International Youth 

Solidarity Day). Відзначається щорічно. Встановлено із 1957 року за рішенням Всесвітньої 
федерації демократичної молоді, щоб привернути увагу державної влади та суспільства до 
проблем молоді.  

Третя неділя травня: День молодіжних і дитячих громадських організацій 
України. 27 червня 2008 року Президент України підписав указ, в якому День 
молодіжних та дитячих громадських організацій України вирішено відзначати кожної 
третьої неділі травня.  

Остання неділя червня: День молоді України. День молоді відзначається 
щорічно в останню неділю червня. Свято встановлено в Україні «…на підтримку 
ініціативи молодіжних об'єднань і організацій України…» згідно з Указом Президента 
України «Про День молоді» від 22 червня 1994 р.  

12 серпня. Міжнародний день молоді, що відзначається ООН 12 серпня. Ідея 
Міжнародного дня молоді була запропонована в 1991 р. молоддю, яка зібралася у Відні 
(Австрія) на І сесії Світового молодіжного форуму системи ООН. Форум рекомендував, 
щоб Міжнародний день молоді було оголошено спеціально для збору коштів, просування 
та підтримки Фонду молоді ООН у партнерстві з молодіжними організаціями. Рішення 
про оголошення 12 серпня Міжнародним днем молоді було підтримано на І сесії Світової 
конференції Міністрів у справах молоді, що проходила в Лісабоні 8-12 серпня 1998 р. Ця 
рекомендація була підтримана 17 грудня 1999 р. 54 сесією Генеральної Асамблеї 
Організації Об'єднаних Націй, та 12 серпня було оголошено Міжнародним днем молоді. 
Асамблея також рекомендувала проводити пропагандистські заходи в підтримку 
Міжнародного дня з підвищення інформованості про Всесвітню програму дій, що 
стосується молоді, прийняту в 1995 р.  

Розгляд молодіжних питань є складним та багатофакторним. Одного підходу щодо 
розуміння молодіжного середовища не існує. Використовується (за визначенням 
К.Шендеровського) чотири групи тем щодо розгляду, висвітлення та утвердження участі 
молоді в життєдіяльності українського суспільства, а саме: 

1. Державна молодіжна політика в Україні: визначення, головні завдання, головні 
напрямки, шляхи реалізації. 

2. Діяльність державних, комунальних, громадських, благодійних, приватних та 
релігійних організацій щодо підтримки та допомоги молоді.  

3. Молодіжний рух (діяльність молодіжних організацій та органів молодіжного 

http://www.eedi.org.ua/http://www.eedi.org.ua/
http://www.coalitionagainsthate.org/
http://www.tolerance.sumy.ua/
http://uk.wikipedia.org/wiki/1991
http://uk.wikipedia.org/wiki/1998
http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%B9%2C_%D1%89%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%96%D0%B7_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96_%D0%BF%D1%80%D0%BE_%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%BD%D1%8E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D1%83_%D0%B4%D1%96%D0%B9%2C_%D1%89%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D1%94%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/1995
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самоврядування). Головна тема – участь молоді у прийнятті рішень життєдіяльності 
місцевих громад та українського суспільства.  

4. Актуальність соціальних проблем молоді, а саме:  
- Соціально-економічні проблеми молоді (безробіття та незайнятість).  
- Соціальні проблеми бідності молоді. 
- Соціально-побутові проблеми молоді (забезпечення житлом).   
- Соціальна проблема конкурентоспроможної освіти (освіти як ресурсу 

забезпечення майбутнього).  
- Соціально-медичні проблеми (залежності, хвороби, доступність лікування та 

збереження  репродуктивного здоров’я). 
- Соціально-культурні проблеми (розвиток інтересів, творчості; розвиток 

молодіжної субкультури). 
- Соціально-правові проблеми (злочинність, правопорушення, проституція,  

торгівля людьми тощо).  
- Соціальні проблеми та обмеження участі молоді у прийнятті рішень.  

2011 рік  за рішенням ООН проголошено «Міжнародним роком молоді: діалог та 
взаєморозуміння» (12 серпня 2010 – 11 серпня 2011 р.).  

Джерела інформації: 
Молодь України [сайт] / Режим доступу:  http://www.molodukraine.org.ua/  
Всеукраїнський молодіжний ресурс [сайт] / Режим доступу:  

http://mzr.uzhgorod.ua/  
Європейська молодь України [сайт] / Режим доступу:  

http://www.euroyouth.org.ua/  
Молодіжні та студентські організації України // Освітній портал [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.osvita.org.ua/  
Громадській простір [сайт] / Режим доступу:  http://www.civicua.org/  
Ресурсний центр ГУРТ [сайт] / Режим доступу:  http://gurt.org.ua/  
Молодь // Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту [сайт] / Режим 

доступу: http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Волонтер. Всеукраїнський громадський центр [сайт] / Режим доступу: 

http://www.volunteer.kiev.ua/  
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
 
 
13 листопада.  
Всесвітній день доброти (World Kindness Day). 13 листопада 1998 року в Токіо 

відкрилася перша конференція Всесвітнього руху за доброту, в якій брали участь 
Австралія, Канада, Японія, Таїланд, Сінгапур, Велика Британія, США. Пізніше до руху 
приєдналися й інші країни. Спеціально для цього дня французький художник Орель 
створив символ – відкрите серце.  

Згідно з дослідженням японських і американських психологів, проведеним на базі 
університету Квансей Гакуїн і коледжу Кобе (Японія), що більше добрих вчинків ми 
робимо, то щасливішими себе відчуваємо. На думку вчених, ті, хто висловлює свою 
подяку, ніжність й інші добрі почуття до людей у конкретних повсякденних справах, не 
лише з великим оптимізмом дивляться на світ, але й фізично почуваються краще. У свою 
чергу, вчені Мічиганського університету (США) вважають, що добрі люди менше 
хворіють і довше живуть. Учені також відзначили, що чуйні люди живуть, у середньому, 
на дев'ять років довше, ймовірно, завдяки тому, що у них кращий імунітет і здоровіше 
серце: адже коли людина робить щось хороше іншим людям, у неї підвищується рівень 

http://www.molodukraine.org.ua/
http://mzr.uzhgorod.ua/
http://www.euroyouth.org.ua/
http://www.osvita.org.ua/
http://www.civicua.org/
http://gurt.org.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://www.volunteer.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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лімфоцитів і розширюються судини. Інший «побічний ефект» доброти – вироблення 
«гормонів задоволення». Коли людина допомагає іншим, її мозок виробляє велику 
кількість ендорфінів, відомих як прекрасне природне знеболювальне.  

Мета Всесвітнього Дня Доброти – озирнутися навколо себе, за межі своєї країни, 
культури, раси, релігії, і усвідомити, що ми громадяни світу. Як громадяни світу ми 
представляємо спільність. І якщо ми хочемо, щоб у людських відносинах стався якісно 
новий скачок, якщо хочемо жити у світі – ми повинні зосередитися на тому, що в нас 
спільного. Коли ми бачимо подібні негаразди, то починаємо співпереживати, співчувати, і 
таким чином, можемо проявити милосердя до стражденної людині або людям. 

У низці країн у цей день прийнято дарувати знайомим і незнайомим людям квіти. 
Так, наприклад, у Сінгапурі в 2009 році символами Дня доброти стали ніжні маргаритки і 
гербери. 

Зауважимо на те, що 17 лютого – Міжнародний день спонтанного прояву 
доброти. День спонтанного прояву доброти – один з недавніх ініціатив міжнародних 
благодійних організацій. Це свято має загальносвітове значення, святкують його всім 
миром, незалежно від громадянства, національності та релігійних переконань.  

 
Історія про ланцюжок доброти. Одного разу, ввечері, автомобіль молодого 

чоловіка на ім'я Дейв застряг за містом через сніжний шторм. Він став дуже 
нервувати, а в цей час повз нього проїжджав чоловік на коні. Наїзник запропонував 
йому свою допомогу і допоміг дотягнути автомобіль до міста. Коли Дейв хотів 
розплатитися з чоловіком, той сказав: «Мені не потрібна плата, але я хочу, щоб ви 
пообіцяли, що будете таким же чином допомагати тим, хто опинився в біді». Таким 
чином, в різних життєвих ситуаціях Дейв допомагав людям, повторюючи ті самі 
слова, що сказав йому наїзник. Одного разу, через багато років, Дейв потрапив у 
повінь, і один підліток сміливо врятував його, ризикуючи своїм життям. Коли Дейв 
хотів заплатити йому на знак подяки, підліток сказав: «Мені не потрібна плата, але 
я хочу, щоб ви пообіцяли ...». Почувши це, Дейв відчув, як тепла хвиля заливає 
його серце: «Це – ланцюжок доброти, що я допомагав поширювати через багатьох 
людей. І, врешті-решт, він повернувся до мене. Насправді, всі добрі справи, що я 
зробив у своєму житті, принесли користь мені ж самому». 
 

Приклад. У Харкові звели «Місто доброти» в рамках масштабного 
однойменного соціально-благодійного фестивалю. Воно має форму пташиного 
гнізда – символу народження нового життя (режим доступу: 
http://life.pravda.com.ua/culture/2009/10/1/27755/ ). Так, кожен район виставив свою 
команду, яка малює пам'ятки культури, парки та вулиці, де любить гуляти й 
бавитися малеча. Створене дітьми художнє панно сягає сорока п'яти метрів. «Але 
найцікавіше – в середині. Людина, що завітає до містечка, буде спонукана робити 
добро. Вона матиме можливість написати на одній зі стін, яку конкретну добру 
справу хоче зробити цього року. На іншій стіні діти напишуть про свої мрії», – 
розповіла ініціатор акції, директор благодійного фонду «Доброта» Людмила Гуцул. 
Організатори сподіваються, що здійснити намальовані дитячі мрії допоможуть 
дорослі – гості міста доброти. До цього їх закликатимуть і банери з 
висловлюваннями відомих людей про доброту. «Місто доброти» поділено на 
сектори. Наприклад, у музичному гості зможуть послухати звуки природи та веселі 
мелодії. У секторі пахощів – відчути аромат квітів, запах моря. Посеред містечка 
сяє велике сонце, яке виклали з живих квітів журналісти харківських та 
всеукраїнських ЗМК. У жовтні відвідувачі «Міста доброти» зможуть потрапити на 
день танцю, пісні, театру, поезії, та семінари з благодійного бізнесу. Студенти-

http://life.pravda.com.ua/culture/2009/10/1/27755/
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волонтери, співробітники заводів і фірм, майстри пензля й флористи, дизайнери й 
архітектори звели добре місто безкоштовно, але за однієї умови – що тут не буде 
місця політиці.  
 
Джерела інформації: 
Епідемія Доброти // Вконтакте [сайт] / Режим доступу: 

http://vkontakte.ru/club14873508  
Союз жінок України «За майбутнє дітей!» [сайт] / Режим доступу:  

http://www.sju.org.ua/  
Добра Україна. Історії доброти [сайт] / Режим доступу:  

http://www.kindukraine.com/story  
 

13 листопада.  
Всесвітній день незрячих (International Day of the Blind). 13 листопада 1745 року 

у Франції народився Валентин Гаюї – відомий педагог, що заснував в Парижі і Петербурзі 
декілька шкіл і підприємств для сліпих. За рішенням Всесвітньої організації охорони 
здоров'я саме ця дата відзначається як День сліпих. Навчання і виховання сліпих дітей 
Валентин Гаюї поставив на наукову основу. Він розробив рельєфно-лінійний шрифт 
«унціал». Цей шрифт отримав назву від латинського слова, що означає «рівний по 
довжині однієї унції». Це були крупні рівні букви, витиснуті рельєфом на щільному 
папері. Головне достоїнство «унціала» полягало в тому, що за допомогою цього шрифту 
можна було навчати сліпих дітей читанню і друкувати книги для сліпих. Шрифт був 
пересувним, і це допомагало сліпим дітям робити набір потрібного тексту. Окрім цього 
Валентин Гаюї сконструював прилади для сліпих і матриці для виготовлення рельєфної 
наочної допомоги, географічних карт і глобусів. Цьому ремеслу він навчав і своїх 
вихованців. Ідея створення книг для сліпих також належить Валентину Гаюї. 

Не зважаючи на величезні матеріальні труднощі, Валентин Гаюї побудував при 
школі друкарню і надрукував в ній декілька книг рельєфно-лінійним шрифтом - 
«унціалом». Це були перші книги для сліпих. По книгах Валентина Гаюї незрячі 
навчалися аж до винаходу Луї Брайлем шрифту рельєфного шеститоччя. (У 1829 році 
француз Луї Брайль – вихованець Паризького національного інституту для сліпих дітей 
розробив універсальну систему рельєфно-точкового шрифту, що знайшов 
розповсюдження у всіх країнах світу). 

 За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, кількість сліпих людей у світі 
становить близько 40 млн. людей. Щороку їхні ряди поповнюються ще на мільйон. В 
Україні таких людей понад 50 тисяч. Тому Всесвітній день сліпих – це можливість 
нагадати суспільству про проблеми, з якими чи не щодня стикаються незрячі люди. 

Звернемо увагу на 6 березня. На підтримку ініціативи Всесвітньої Глаукомної 
Асоціації (WGA) та Всесвітньої Асоціації пацієнтів, що мають глаукому (WGPA), 6 
березня в Україні оголошено днем боротьби зі сліпотою внаслідок глаукоми. Сьогодні в 
світі вже налічується 45 млн. сліпих людей, а в 2020 році прогнозується, що їх буде вже 
понад 76 млн. чоловік. Серед причин сліпоти згідно з результатами епідеміологічних 
досліджень практично в усіх регіонах світу друге місце займає глаукома, що підкреслює її 
соціальну значущість. Прогнозується, що у світі у 2010 році кількість хворих на глаукому 
буде становити до 60 млн чоловік, а в 2020 - цей показник сягне 78 млн чоловік. Приріст 
хворих на глаукому складає приблизно 20 млн чоловік протягом 10 років. Найбільша 
кількість хворих буде спостерігатися в Європі (21, 1% - 23,9% від світових показників ).  

http://vkontakte.ru/club14873508
http://www.sju.org.ua/
http://www.kindukraine.com/story
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Звернемо увагу на 15 жовтня: Міжнародний день білої тростини. Біла тростина - 
символ руху (пересування) незрячої людини. 15 жовтня 1970 року у США за ініціативою 
Міжнародної федерації сліпих (незрячих) цей день прийнято відзначати в усьому світі.  

Джерела інформації:  
Сучасний світ і незрячі [сайт] / Режим доступу:   

http://naiu.org.ua/content/view/18/71/  
Незрячі серед сліпих / Статті / Погляд на проблему // Кампус. Журнал [сайт] / 

Режим доступу:   http://kampus.com.ua/  
Українське товариство сліпих. Неофіційний сайт [сайт] / Режим доступу:   

http://utos-doc.narod.ru/  
Вінницьке навчально-виробниче підприємство УТОС [сайт] / Режим доступу:   

http://utos.vc.ukrtel.net/  
Міністерство праці та соціальної політики http://www.mlsp.gov.ua/  
Головне управління соціального захисту населення м. Києва 

http://soczahyst.kiev.ua/PHP/  
Служіння незрячим / Режим доступу:   http://www.hosanna.org.ua/ministry-for-

blind.html  
У Харкові вийшла енциклопедія сексу для незрячих (аудіо книга) / Режим 

доступу:   http://ua.korrespondent.net/showbiz/413666-u-harkovi-vijshla-enciklopediya-seksu-
dlya-nezryachih  

 
 
16 листопада.  
Міжнародний день толерантності (International Day for Tolerance) був 

проголошений ЮНЕСКО в листопаді 1995 року з нагоди 50-річного ювілею цієї 
організації і відзначається щорічно 16 листопада.  

У Парижі 16 листопада 1995 року 185 державами-членами ЮНЕСКО була 
прийнята Декларація Принципів Толерантності. Декларація визначає толерантність не 
тільки як моральний борг, але і як політичну і правову вимогу до окремих людей, груп 
людей і держав. Вона визначає положення толерантності стосовно міжнародних 
інструментів захисту прав людини. Декларація підкреслює, що державам варто 
розробляти нове законодавство, при виникненні необхідності забезпечення рівності в 
спілкуванні й у можливостях для всіх груп людей і окремих членів суспільства.  

Толерантність у перекладі з латині – терпіння (tolerantia – терпіння). Із французької 
означає терпимість, терпимість особистості до ідей, вчинків, яких ця особистість 
внутрішньо не сприймає, не схвалює. Толерантність за всіх часів вважалася людською 
чеснотою. Вона мала на увазі терпимість щодо розрізнянь серед людей, уміння жити, не 
заважаючи іншим, здатність мати права та свободи, не порушуючи прав та свобод інших.  

Толерантність є першим щаблем не тільки до запобігання, але й до подолання 
стереотипів. Діалог, безпосередній контакт – це найкраще джерело інформації про інших, 
реальний шлях духовного й культурного зближення, інструмент розв'язання різних 
проблем. Крім того, це відкритість до міжкультурного спілкування, в основі якого лежить 
повага до особливостей іншого, іншими словами, його ідентичності.  

У суспільстві, де панують націонал-шовіністські або расистські дискримінаційні 
принципи, маніпулюють відмінностями, висуваючи їх на перший план, завищують статус 
однієї спільноти, одночасно занижуючи статус інших. Це створює можливості для 
породження й підтримки атмосфери роз'єднаності й напруженості, передумов для 
виникнення конфліктів (міжетнічних, міжконфесійних, ідеологічних, політичних). Але в 
сучасному демократичному суспільстві процес психологічного формування особистості 

http://naiu.org.ua/content/view/18/71/
http://kampus.com.ua/
http://utos-doc.narod.ru/
http://utos.vc.ukrtel.net/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://soczahyst.kiev.ua/PHP/
http://www.hosanna.org.ua/ministry-for-blind.html
http://www.hosanna.org.ua/ministry-for-blind.html
http://ua.korrespondent.net/showbiz/413666-u-harkovi-vijshla-enciklopediya-seksu-dlya-nezryachih
http://ua.korrespondent.net/showbiz/413666-u-harkovi-vijshla-enciklopediya-seksu-dlya-nezryachih
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ґрунтується на принципі «всі різні, і всі рівні», який означає: хтось хоч і відмінний від 
мене, але рівний зі мною, тому що ми обидва є членами однієї й тієї ж людської спільноти. 

Відсутність самоконтролю, розуміння іншого, презирство, підозрілість, недовіра, 
егоїзм, емоційна неврівноваженість породжують конфлікти й напруженість, позбавляють 
простір міжособистісних відносин почуття захищеності й безпеки. У літературі зазначені 
такі види небезпек, як ксенофобія, дискримінація, екстремізм, насильство, маргіналізація, 
сваволя, що є наслідком інтолерантності, суть котрої полягає в ігноруванні відмінностей 
між людьми, групами, культурами, що перешкоджає їхньому природному прагненню до 
унікальності. Повага унікальності, визнання різноманітності людей, соціальних груп, 
культур – один з основних принципів демократії. 

Проблема толерантності та інтолерантності є в деякому розумінні вічно 
нерозв’язною для людства, оскільки є наслідком існування у світі неоднакових суб'єктів. 
У той же час, у сучасному соціумі значення толерантності дуже зросло, що обумовлено 
цілою низкою чинників.  

1. В умовах безпрецедентної озброєності людства фактом стало усвідомлення 
того, що кінцева не лише окрема людина, але і людство в цілому. Толерантність у цій 
ситуації, – умова  біологічного виживання людства, а в ширшому контексті – усього 
живого на планеті.  

2. Сьогодні ми стоїмо на зламі двох тисячоліть, коли необхідно укласти 
фундамент нової  філософії толерантності для позитивного, стійкого розвитку цивілізації і 
скласти зусилля народів для вирішення глобальних проблем людства. Сьогодні проблема 
толерантності є дуже актуальною, через стрімкі процеси глобалізації. 

3.  У сучасних теоріях  мають місце різні підходи до розуміння феномену 
«толерантність» через його багатоаспектність.  

Медично-біологічний контекст висвітлює адаптацію організму до несприятливих 
впливів середовища та його репараційність.  

Філософський аспект пропонує розгляд толерантності як готовності постійно і з 
гідністю сприймати особистість або річ, як терпіння, терпимість, витримка, примирення.  

Політичний контекст центрує увагу на повазі до свободи іншої людини, її поглядів, 
думок, поведінки.  

Соціологія трактує толерантність як милостивість, делікатність, прихильність до 
іншого.  

У контексті педагогіки толерантність трактується як готовність прийняти інших 
такими, якими вони є, і взаємодіяти з ними на засадах згоди і порозуміння.  

В аспекті психологічного підходу – це виникнення в індивіда зниження емоційної 
чутливості до фактів взаємодії та прояву великодушності стосовно іншого. 

4. Однією з найважливіших проблем, яка сьогодні стоїть у центрі уваги, є 
формування цивілізованих норм буття на нашій планеті, толерантної свідомості у 
представників різних народів.  

5. Толерантність як інтегральна характеристика особистості включає такі 
компоненти: психологічну стійкість, систему позитивних установок, комплекс 
індивідуальних якостей, систему особових і групових цінностей. Феномен толерантності  
включає: натуральну толерантність,  моральну толерантність та етичну толерантність, 
кожна з яких є логічним продовженням попередньої. 

6. Толерантність формується цілеспрямовано і поетапно. Передумовами 
формування толерантності є властивості нервової системи, особливості особистості і 
специфіка суб’єктивного індивідуального досвіду. В особистості для розвитку 
толерантності необхідно формувати чотири основні компоненти: психологічну стійкість; 
систему позитивних установок; комплекс індивідуальних якостей; систему особових і 
групових цінностей.  
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7. Будучи демократичною цінністю й маючи соціальне коріння, толерантність 
формується поступово, день за днем. Це складний, тривалий процес, що проходить такі 
стадії: 

• загальна поінформованість щодо того, з ким установлюються відносини 
(особистість або група); 

• формування позитивного уявлення про цю особистість/групу; 
• спілкування шляхом обміну думками з виявленням подібностей і відмінностей; 
• домовленість про взаємоповагу до відмінностей та ідентичності (етнічної, 

соціокультурної, індивідуальної, статевої), визначення принципів та умов спілкування, 
співробітництва і співіснування, виявлення подібностей і розходжень; 

• формування ефективних відносин: перехід від етапу пасивності, від простого 
співіснування до етапу активності, спільної участі, кооперації, взаємодії. 

Інструменти, засновані на толерантності: взаємодопомога, альтруїзм, емпатія. 
Можна констатувати, що виховання толерантності, тобто навчання соціальним навичкам, 
які перебувають в основі толерантності, має здійснюватись на раціональному, емоційному 
та орієнтованому на завдання рівнях. Головними компонентами тут виступають глибокі 
знання про толерантність, загальна налаштованість на толерантну поведінку, а також 
навички розв’язання конфліктів. 

Інтолерантність несе в собі зміст антагоністичної дії і, як правило, піддає 
середовище стосунків цензурі етнічного, релігійного, гендерного, політичного характеру, 
тим самим стаючи генератором ворожнечі, нестабільності, тиску, конфліктів, ненависті. 
Що більша кількість людей або соціальних груп перебуває в просторі, якому властива 
нетерпимість, то сильнішими будуть наслідки.  

 
Джерела інформації: 
Толерантність [сайт] / Режим доступу:  http://www.tolerance.sumy.ua/  
Коаліція Проти Ненависті. Мониторинг в бывшем Советском Союзе [сайт] / 

Режим доступу: http://www.coalitionagainsthate.org/  
XenoDocuments.org.ua (Портал розроблено з метою відображення ситуації в сфері 

протидії расизму, ксенофобії та нетерпимості в Україні. Сайт пропонує громадськості 
вільний доступ до систематизованої інформації та електронної бібліотеки законів, угод і 
публікацій) [сайт] / Режим доступу: http://www.xenodocuments.org.ua/  

http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm - Декларація принципів толерантності (прийнята 16 
листопада 1995 р.) 

http://www.tolerance.ru/ - російський сайт, присвячений проблемам толерантності, що розвивається у 
напрямку інтерактивності. Ви можете взяти участь в опитуваннях, дискусіях, висловити свою думку з 
приводу розміщених матеріалів, поставити питання фахівцям.  

http://www.tolerance.hrworld.ru/coalition.html - Міжнародна інформаційна громадська організація 
"Толерантність".  

http://www.tolerinst.ru/ - Інститут толерантності (мета діяльності - становлення взаємоповаги і 
дружніх відносин між людьми через культурний діалог)  

http://www.tolerspace.org.ua/Toler-ze.htm - вислови, присвячені толерантності. 
http://www.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/studtolerance/ - національна та релігійна 

толерантність столичних студентів (результати соціологічного дослідження). 
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/ - зібрано матеріали, присвячені одній з найактуальніших тем 

сьогодення - виховання толерантності у підростаючого покоління. 
http://www.1september.ru/ru/his/2002/11/2.htm - урок толерантності (про проблеми толерантності у 

сучасному світі). 
http://fri.net.ua/loadpsb.php?id=454 - проект толерантності "Шлях до порозуміння". 
http://www.mediareform.com.ua/photoalbum/displayimage.php?album=42&pos=22 - ЗМІ за міжетнічну 

толерантність та консолідацію суспільства. 
 
 

http://www.tolerance.sumy.ua/
http://www.coalitionagainsthate.org/
http://www.coalitionagainsthate.org/
http://www.xenodocuments.org.ua/
http://www.tolerance.org.md/rom/docs/decl_u.htm
http://www.tolerance.ru/
http://www.tolerance.hrworld.ru/coalition.html
http://www.tolerinst.ru/
http://www.tolerspace.org.ua/Toler-ze.htm
http://www.risu.org.ua/ukr/study/research_conference/studtolerance/
http://ypk.yspu.yar.ru/tolerance/
http://www.1september.ru/ru/his/2002/11/2.htm
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17 листопада.  
Міжнародний день студента заснований 17 листопада 1946 року на Всесвітньому 

конгресі студентів у Празі на згадку про розправу над чеськими студентами-патріотами.  
28 жовтня 1939 року в окупованій Чехословаччині празькі студенти і викладачі 

вийшли на демонстрацію, щоб відзначити річницю утворення держави. Однак фашистські 
підрозділи розігнали збори та застрелили студента-медика Яна Оплетала. 

У день його похорону  на вулиці вийшли сотні людей. Підсумком імпровізованої 
акції протесту став арешт десятків демонстрантів. А вранці 17 листопада окупанти 
оточили гуртожитки і заарештували понад тисячу студентів, яких надіслали до 
концентраційного табору в Заксенхаузен. 

 Через два роки в Лондоні пройшла Міжнародна зустріч студентів, які боролися 
проти фашизму, де і було вирішено на честь загиблих щорічно відзначати цю дату як День 
студента. Мета Дня – вшанувати патріотизм, самовідданість та героїзм студентства, яке 
навіть у важкі часи було в авангарді боротьби  та відданості ідеалам свободи!  

Приклади джерел інформації:  
CAMPUS RADIO - Всеукраїнське студентське інтернет-радіо [сайт] / Режим 

доступу: http://campusradio.univ.kiev.ua/  
Студент. Міський портал Черкас [сайт] / Режим доступу: http://student.ck.ua/  
Студентський сайт Луганського національного університету [сайт] / Режим 

доступу: http://student.lnpu.edu.ua/  
Центр працевлаштування студентів Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка [сайт] / Режим доступу: http://stud-centr.univ.kiev.ua/  
Студентське самоврядування в НаУКМА [сайт] / Режим доступу: 

http://www.ukma.kiev.ua/ua/students/studorg/  
Освітній портал – студенту [сайт] / Режим доступу: 

http://www.osvita.org.ua/student/  
Студреспубліка [сайт] / Режим доступу: http://www.studrespublika.com/  
Студентська Рада Києва [сайт] / Режим доступу: http://srk.kiev.ua/  
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України [сайт] / Режим доступу: 

http://www.mon.gov.ua/  
 
 
19 листопада.  
Міжнародний день іммігранта: ухвалений Генеральною Асамблеєю ООН. Цього 

дня в 1990 році була прийнята Міжнародна конвенція про захист прав всіх працівників-
іммігрантів та членів їх сімей. За даними Міжнародної організації з міграції, у світі 
налічується близько 200 млн мігрантів, що становить приблизно 3% населення Землі. 
Кожен п'ятий мігрант на сьогоднішній день проживає в США. Проте третина мігрантів 
їдуть у країни, що розвиваються. За даними ООН, близько 34% усіх іммігрантів 
проживають в Європі, 23% – у Північній Америці, 28% – в Азії, 9% – в Африці і ще по три 
відсотки – у країнах Латинської Америки й Океанії. У деяких країнах мігранти становлять 
досить значну частину населення: у Кувейті – до 50%, в Австралії – 25%, у Канаді – 19%. 
Майже половина всіх мігрантів у світі – жінки, причому в розвинених країнах жінок-
мігрантів більше, ніж чоловіків. Кількість незаконних мігрантів коливається від 30 до 40 
млн чоловік. У період з 1990 по 2009 рік, щонайменше, 6,3 млн. нелегальних іммігрантів у 
розвинених країнах отримали легальний статус. 

Соціальна тематика для медіа: імміграція та толерантність; запобігання ненависті, 
фашизму, расизму; іммігранти і біженці; сім’ї, діти сучасних українських іммігрантів 
(дистантні сім’ї); готовність української влади та суспільства до прийняття нових тисяч 

http://campusradio.univ.kiev.ua/
http://student.ck.ua/
http://student.lnpu.edu.ua/
http://stud-centr.univ.kiev.ua/
http://www.ukma.kiev.ua/ua/students/studorg/
http://www.osvita.org.ua/student/
http://www.studrespublika.com/
http://srk.kiev.ua/
http://www.mon.gov.ua/
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іммігрантів; програми громадських та благодійних організацій щодо допомоги мігрантам 
та біженцям. Джерела інформації:  

Персональний сайт українців по всьому світу [сайт] / Режим доступу: http://ua-
emigrant.ucoz.ru/  

СТОП міграція [сайт] / Режим доступу: http://stop-migracia.at.ua/  
Міжнародна організація з міграції в Україні [сайт] / Режим доступу: 

http://www.iom.org.ua/  
 
 
20 листопада.  
Всесвітній день дитини. У 1954 році Генеральна Асамблея ООН рекомендувала 

всім країнам ввести в практику святкування Всесвітнього дня дитини як дня світового 
братерства і взаєморозуміння дітей, присвяченого діяльності, спрямованої на забезпечення 
благополуччя дітей в усьому світі. 20 листопада знаменує день, у який Асамблея прийняла 
в 1959 році Декларацію прав дитини, а в 1989 році – Конвенцію про права дитини. 

 Діти як найбільш вразлива частина суспільства гостро переживають наслідки 
серйозних суспільних проблем: криза сім’ї, бідність, недосконалість механізмів захисту 
прав і т.д. У Всесвітній день дитини проходять численні благодійні акції на користь дітей 
— їх проводять некомерційні організації, що займаються проблемами дитинства, бізнес-
структури: ресторани швидкого обслуговування, агентства нерухомості і т.д., театри, 
музеї та інші організації та установи. Заклики жертвувати на підтримку дітей знаходять 
відгук у населення. 

Звертаємо увагу на 1 червня: Міжнародний день захисту дітей (International 
Child Protection Day). Його започаткувала в листопаді 1949 року Міжнародна 
демократична федерація жінок, яка проголосила 1 червня днем боротьби за мир, проти 
експлуатації дитячої праці, за охорону здоров'я дітей, демократизацію їхнього виховання 
та навчання. Перший Міжнародний день захисту дітей було відзначено в 1950 році.  

Звертаємо увагу на 4 червня: Міжнародний день невинних дітей – жертв агресії 
(International Day of Innocent Children Victims of Aggression). Цей день – присвячений 
насамперед тим дітям, що перебувають в зоні воєнних конфліктів. Адже точної 
статистики, яка враховує, скільки дітей гине під час локальних воєнних конфліктів по 
всьому світу, немає. Крім того, діти гинуть не тільки в зоні військових дій.  Сьогодні світ 
на хвилі небачених аморальних національних та міжнародних терористичних атак, які 
також забрали багато життів невинних дітей. 

Крім зазначеного, звертаємо увагу на: 
21 січня – День солідарності з дітьми вулиці. 
15 лютого – Міжнародний день онкохворої дитини.  
12 червня - Всесвітній день боротьби проти застосування дитячої праці. 
2 жовтня – Міжнародний день ненасильства. 
5 грудня - Міжнародний день радіо та телебачення в інтересах дитини. 
Організаційно-методичні або практико-орієнтовані  підходи (за визначенням 

К.Шендеровського) щодо розуміння основних питань сучасного дитинства: 
1) Сімейний: благо, сімейні функції тощо. Або їх відсутність. 
2) Інституційний: діяльність різних інституцій (організацій, закладів, установ) щодо вирішення 

соціальних проблем дитинства поза сім’єю.  
3) Суспільний: найкращі інтереси, захист від дискримінації, участь дітей у прийнятті рішень 

(результативність!).  
4) «Дитячої участі (ініціативи, інтересу та творчості)», до прикладу: 
- Дитячі громадські організації (пластуни, скаути, соколята тощо) 
- Дитячі та підліткові клуби за місцем проживання 
- Центри та гуртки дитячої творчості  

http://ua-emigrant.ucoz.ru/
http://ua-emigrant.ucoz.ru/
http://stop-migracia.at.ua/
http://www.iom.org.ua/
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- Шкільні олімпіади або малі (дитячі) академії наук 
- Дитячі бібліотеки 
- Система дитячих фестивалів, конкурсів або спортивних, туристичних змагань  
- Дитячі парламенти та інші форми самоврядування 
- Громадські об’єднання батьків або вчителів (фахівців) в інтересах дітей  
Джерела інформації:  
ЮНІСЕФ в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://www.unicef.org/ukraine/ukr/ 
Міжнародна благодійна фундація ОТЧИЙ ДІМ [сайт] / Режим доступу:  

http://www.otchiy-dim.org/ua/  
Український фонд благополуччя дітей [сайт] / Режим доступу:  

http://www.ccf.org.ua/main  
Права дітей [сайт] / Режим доступу:  http://www.kidrights.ks.ua/  
 
 
 
 
20 листопада.  
День пам'яті трансгендерних людей (Transgender Day Of Remembrance) або 

День пам’яті жертв трансфобії. Відзначення дня було започатковане після вбивства у 
1998 році Ріти Хестер, 34-річної транссексуальної жінки, і слугує нагадуванням про 
існуючі упередження, ненависть та дискримінацію трансгендерних людей.  

Трансгендерні люди – це ті, гендерна ідентичність котрих відрізняється від тієї, що 
в суспільстві традиційно асоціюється з їхньою біологічною статтю. І внаслідок 
невідповідності суспільним уявленням про чоловіків та жінок ці люди часто потерпають 
від різних проявів дискримінації, від упередженого ставлення та насмішок, від звільнення 
з роботи до прямого насильства і вбивства. Подібне суспільне неприйняття призводить 
також до високого рівня спроб суїциду, що спостерігається серед трансгендерних людей. 

 Водночас трансгендерні люди практично незахищені національним 
законодавством. Зокрема, наразі неможливо змінити громадянську стать без попереднього 
хірургічного втручання, а також існує складний процес отримання дозволу на зміну статі. 
Зміна документів в Україні можлива лише за умови постановки психіатричного діагнозу 
та примусової стерилізації, що суперечить міжнародному праву та усім принципам 
людяності.  

Минулого року в усьому світі День пам'яті трансгендерних людей відзначався вже 
дванадцятий раз. В Україні заходи з його нагоди проводяться втретє. 

Звертаємо увагу на 25 квітня: День мовчання ( The National Day of Silence). 
День мовчання – щорічна акція, присвячена проблемі утисків сексуальних меншин і 
зневажливого ставлення до них, зокрема, в навчальних закладах. Мета проведення Дня 
мовчання: організація безпечного навчання для всіх учнів, студентів незалежно від їхньої 
сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. 

Звертаємо увагу на 11 жовтня: День камін-аута. Це міжнародний день 
ненасильницьких громадянських акцій, обговорень, присвячених лесбіянкам, геям, 
бісексуалам і трансгендерам (ЛГБТ), а також особливій увазі й розумінню для «виходу» і 
відкриття своєї сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності. Метою Дня камін-аута є 
зміна суспільної свідомості щодо  розуміння прав ЛГБТ і право на відчуття  власної 
гідності в ЛГБТ.  

Джерела інформації: 
Общественная ЛГБТ организация "Инсайт" [сайт] / Режим доступу:  

http://insight-ukraine.org.ua/  
Сайт про ЭТО [сайт] / Режим доступу:  http://transgendersurgery.ru/  

http://www.unicef.org/ukraine/ukr/
http://www.otchiy-dim.org/ua/
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Информационный ресурс для транссексуалов [сайт] / Режим доступу:   
http://transgendersurgery.ru/  

Український ЛГБТ портал [сайт] / Режим доступу: http://ea-style.at.ua/  
Молодежное движение Партнер (Одесса) [сайт] / Режим доступу:  

http://mypartner.org.ua/  
Лесбіянки і геї: факти і міфи / Режим доступу:  http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gay-

lesbians.htm  
Богословський форум / Режим доступу:   http://www.bohoslov.org.ua/  
 
 
Період з 25 листопада по 10 грудня. 
Міжнародна акція «16 днів проти гендерного насильства». Кампанія традиційно 

розпочинається 25 листопада, у Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства 
щодо жінок і триває 10 днів, до 10 грудня – Дня прав людини. 

Ініціатором різних заходів виступають гендерні організації в Україні (громадські, 
благодійні). Останні роки активну роль у популяризації ідей міжнародної акції відігравало 
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту. Різновидність заходів дозволяє 
оцінити основні теми спільної роботи державних та громадських, благодійних організацій 
щодо запобігання насильству та утвердження сімейних цінностей в Україні.  

Так, у 2010 році були проведені:    
- з Національною телекомпанією України організовано серію телепрограм, 

присвячених питанням насильства в сім’ї та його подоланню, які виходили з 22 по 26 
листопада на Першому Національному;  

- щоденно - телемарафон , який завершив телетиждень. Уже знайомі ведучі 
програми «Легко бути жінкою» підсумували разом з гостями студії ті теми, про які 
йшлося протягом тижня, а на паралельному майданчику підтримували своїми піснями 
Кампанію «16 днів проти гендерного насильства» українські виконавці – як вже відомі 
артисти, так і молоді таланти;  

- у Луганську пройшли  молодіжні гендерні студії за темою «Формування 
гендерної культури сільської молоді; 

- у Харкові відбулася «Всеукраїнська школа для лідерів і лідерок молодіжних 
громадських організацій та студентського самоврядування «Молодь проти насильства»; 

- в Ужгороді проведено засідання прес-клубу, присвячене питанням насильства в 
сім’ї; 

- у Закарпатській області пройшов III Всеукраїнський семінар для представників 
шкіл відповідального батьківства та шкіл підготовки до шлюбу; 

- у День прав людини та в останній день кампанії «16 днів проти гендерного 
насильства» у Луцьку зібралися молоді митці – представники інтерактивних театрів 
України. Учасники арт-форуму представили свої методики застосування мистецтва у 
сфері протидії насильству та обговорили інші інтерактивні технології впливу на 
громадську думку; 

- проект ЄС «Права жінок та дітей в Україні – комунікаційний компонент».   
Концепція і практичне застосування гендерної рівності є центральними поняттями 

сталого розвитку громади. У гендерній рівності НЕ йдеться про питання жінок. Мова йде 
про рівну участь чоловіків і жінок у покращенні умов як їхнього власного життя, так і 
життя громади. 

Гендерна рівність зробила великий внесок для покращення становища жінок, 
чоловіків, дівчат та юнаків. Хоча за останні роки було досягнуто значного прогресу у 
сфері гендерної рівності, проте все ще дуже багато залишається зробити. Ціллю гендерної 

http://transgendersurgery.ru/
http://ea-style.at.ua/
http://mypartner.org.ua/
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gay-lesbians.htm
http://www.ji.lviv.ua/n27texts/gay-lesbians.htm
http://www.bohoslov.org.ua/
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рівності є підтримка досягнення рівності між жінками та чоловіками з ціллю забезпечення 
стабільного розвитку. 

Метою політики гендерної рівності і її практичного застосування є: 
• підтримка рівноправної участі жінок поряд з чоловіками у прийнятті рішень 

для забезпечення стабільного розвитку суспільства; 
• підтримка жінок та дівчат у реалізації своїх людських прав; 
• зменшення гендерної нерівності у доступі до ресурсів та результатів 

розвитку, а також у здійсненні контролю над ними. 
Керівні принципи. Існує сім керівних принципів: 
• гендерна рівність є інтегральною частиною всіх програм, проектів та стратегій; 
• досягнення гендерної рівності вимагає визнання того, що кожна політика, 

програма чи проект різною мірою стосується чоловіків та жінок; 
• досягнення гендерної рівності не означає того, що жінки стають такими 

самими, як чоловіки; 
• надання жінкам більших повноважень є центральним питанням у досягненні 

гендерної рівності; 
• забезпечення рівної участі жінок та чоловіків у прийнятті економічних, 

соціальних та політичних рішень; 
• гендерної рівності не можна досягти через партнерство між жінками та 

чоловіками; 
• досягнення гендерної рівності вимагає спеціальних заходів для усунення 

гендерної нерівності. 
Гендерна рівність посідає важливе місце в забезпечені розвитку здорового 

суспільства та стоїть у центрі економічного та соціального прогресу. Результати розвитку 
не можна максимізувати та підтвердити, не приділивши належної уваги потребам та 
інтересам жінок і чоловіків.  

Гендерна справедливість передбачає справедливе відношення до жінок та 
чоловіків. Для забезпечення справедливості необхідним є доступ до мір, які компенсують 
історичні та соціальні невигоди, які позбавляють можливості чоловіків та жінок діяти на 
провідному рівні. Справедливість веде до рівності.  

Гендерна рівність передбачає однаковий статус для чоловіків та жінок. Гендерна 
рівність означає, що чоловіки та жінки мають однакові умови для реалізації своїх 
людських прав та однаковий потенціал для здійснення свого внеску у національний, 
політичний, економічний, соціальний та культурний розвиток, а також рівні права на 
користування результатами цього розвитку. 

Гендерний аналіз є важливим засобом для розуміння локального контексту. Він є 
особливо корисним у розробці проектів, і при плануванні допомагає визначити усі 
можливі перешкоди та структуру проекту з ціллю досягнення мети. Використання 
гендерного аналізу надає інформацію про: 

• різноманітні перспективи, ролі, потреби та інтереси жінок та чоловіків в межах 
дії проекту, країни, регіону чи інституції, включаючи практичні потреби та стратегічні 
інтереси жінок та чоловіків; 

• відносини між жінками та чоловіками, які стосуються доступу до ресурсів та 
здійснення контролю над ними, а також процесу прийняття рішень; 

• потенційні диференційні впливи програмних та проектних інтервенцій для 
жінок та чоловіків, дівчат та юнаків; 

• соціальні та культурні перешкоди, можливості щодо зменшення гендерної 
нерівності та забезпечення більш рівних відносин між жінками та чоловіками; 
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• розширення інституціями програм, направлених на підтримку гендерної 
рівності; 

• різницю між жінками та чоловіками та протилежність їхніх соціальних 
відносин та послідовного статусу (наприклад, їхні класові, расові, кастові, етнічні, вікові 
та культурні характеристики). 

Гендерний аналіз є одним із поверхових можливостей проектного чи програмного 
циклу, де інвестиція ресурсів (часу, енергії та фондів) веде до досягнення гендерної 
рівності. Добрий гендерний аналіз: ставить людей на перший та центральний план; 
вимагає залучення досвідчених професіоналів; залучає місцевих експертів з багатим 
досвідом до вирішення питань з гендерної справедливості; залучає велику кількість жінок 
і/або провідних жінок – членів партнерських організацій. 

25 листопада. Міжнародний день боротьби за ліквідацію насильства щодо 
жінок: ухвалений 1999 року Генеральною Асамблеєю ООН. Заходи,  які проводять цього 
дня, спрямовані   на залучення уваги громадськості до проблеми. У посланні 
Генерального секретаря ООН (2010 р.) зазначено: «Насильство стосовно жінок заподіює 
невимовні страждання, горе – сім’ям, від якого страждають і старий, і молодий, і доводить 
общини до зубожіння. Воно не дозволяє жінкам використовувати всі свої потенційні 
можливості, обмежує економічне зростання і підриває розвиток». Історичною 
передумовою Дня стала подія в 1961 році в Домініканській Республіці. За наказом 
домініканського диктатора Рафаеля Трухильо були вбиті три сестри Мірабал, які були 
політичними активістками. Біла стрічка є символом протесту  всіх форм насильства над 
жінками, збереження материнства, а також використовується у всіх схожих випадках.  

Джерела інформації: 
Представництво Європейського Союзу в Україні [сайт] / Режим доступу:  

http://eeas.europa.eu/delegations/ukraine/index_uk.htm  
Жіноча професійна ліга [сайт] / Режим доступу:  http://lpw.org.ua/ua/ 
Права жінок та дітей в Україні [сайт] / Режим доступу: http://www.vsirivni.com.ua/    
Програма рівних можливостей та прав жінок в Україні [сайт] / Режим доступу:   

http://gender.undp.org.ua/index.php?lang=ua  
Гендерна рівність в Україні та світі [сайт] / Режим доступу: http://gender.net.ua/  
Жіночий Консорціум України [сайт] / Режим доступу: http://www.wcu-

network.org.ua/  
Сайти гендерних громадських організацій [сайт] / Режим доступу: 

http://fem.org.ua/ua/index0.html  
Ла Страда Україна: міжнародний жіночий правозахисний центр [сайт] / Режим 

доступу: http://la-strada.org.ua/  
ОЖІС: обласна інформаційна служба з актуальних питань жіноцтва 

(Кіровоградська область) [сайт] / Режим доступу: http://ozis.kr.ua/   
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Макаренко Наталія  
студентка Інституту журналістики 

 
Соціальний календар грудня. 

1 грудня. 
Всесвітній День боротьби зі СНІДом або день солідарності з ВІЛ-позитивними 

та хворими на СНІД (як частіше висловлюються про цей день представники громадських 
організацій).  

Перші повідомлення про ВІЛ/СНІД з’явилися в США в 1981 р. З того часу 
кількість хворих на ВІЛ-інфекцію невпинно збільшується. Всесвітній день боротьби зі 
СНІДом вперше відзначався 1 грудня 1988 року з ініціативи Всесвітньої організації 
охорони здоров'я, після того, як на зустрічі міністрів охорони здоров'я всіх країн 
прозвучав заклик до соціальної терпимості і розширення обміну інформацією щодо 
ВІЛ/СНІД. Із того часу Всесвітній день боротьби зі СНІДом відзначається щорічно. 
Головна мета Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом – звернути увагу суспільства на цю 
проблему. 

Зауважимо на Третю неділю травня: День пам’яті померлих від СНІДу  (World 
AIDS Day). За рішенням Всесвітньої організації охорони здоров’я кожну третю неділю 
травня проводиться День пам’яті померлих від СНІДу. Вперше цей день був відзначений 
ще в 1983 році в Сан-Франциско США. На той момент у світі було зареєстровано лише 
кілька тисяч випадків захворювання. Організаторами проведення акції пам’яті померлих 
від СНІДу стали люди, яких особисто торкнулася проблема. 

СНІД – синдром набутого імунодефіциту –  найбільш грізне захворювання з групи 
хвороб, що передаються статевим шляхом. Хвороба вражає імунну систему людини, що є 
своєрідним охоронним бар'єром організму від інфекцій і хвороб. Тому хворі на СНІД 
можуть загинути від будь-якої  малонебезпечної для здорової людини інфекції. 

Щодня від СНІДу в Україні помирає в середньому 7 людей.  
Наразі в Україні, за даними ООН, заражені, щонайменше, 1,6% дорослого 

населення. 
Але за оцінками фахівців лише третина ВІЛ-інфікованих в Україні знають, що вони 

є носіями вірусу імунодефіциту і тому можуть бути чинниками поширення хвороби.  
Розповсюдження ВІЛ-інфекції в Україні набуло епідемічного характеру з 1995 року 

і сьогодні характеризується трьома хвилями: прямовисне розповсюдження ВІЛ серед 
споживачів ін’єкційних наркотиків; зростання ролі статевого шляху зараження; третя 
хвиля є наслідком двох перших і розповсюджується серед дітей, які народилися від ВІЛ-
інфікованих матерів.  

ВІЛ-інфекція на кожного впливає по-різному емоційно та фізично. Деякі 
почувають фізичний вплив ВІЛ майже відразу ж після інфікування і страждають 
захворюванням протягом усього життя, що залишилося. Інші відчувають слабкий вплив 
вірусу протягом багатьох років. Багато ВІЛ-інфікованих людей існують у проміжку «між» 
цими двома екстремальними випадками, періодично хворіючи і маючи проблеми зі 
здоров'ям та протягом тривалих періодів часу не відчуваючи ні хвороби, ні дискомфорту. 
Різні люди реагують по різному, дізнавшись, що він чи вона інфіковані ВІЛ. Деякі 
намагаються не думати про ВІЛ-інфекцію і живуть, як і колись. Іншим же важко 
ігнорувати цю проблему, і вона стає основною частиною їхнього життя. При відсутності 
належного лікування в більшості ВІЛ-інфікованих людей ВІЛ переходить у стадію СНІДу 
через 5-10 років з моменту зараження. Тому СНІД вважається смертельним 
захворюванням.  
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Соціальні аспекти хвороби є найменш дослідженим, а тому найбільш актуальними, 
тому при розробці стратегії надання соціальних послуг ВІЛ-позитивним потрібно 
враховувати таке:  

По-перше, СНІД за різноманітністю та обсягами сфер життя, яких він торкається, є 
соціальною хворобою, суспільство потребує вирішення питання щодо надання соціальної 
підтримки ВІЛ-інфікованим, хворим на СНІД та членам їх сімей.  

По-друге, з першого випадку  офіційно встановленого діагнозу  ВІЛ в Україні 
проблема спровокувала велику кількість міфів, частково імпортованих із-за кордону, 
частково утворених власними засобами масової інформації. Це дозволяє спостерігати 
стигматизацію та дискримінацію ВІЛ-позитивних у суспільстві, що значно ускладнює 
боротьбу з епідемією. 

По-третє. Потрібно враховувати тенденції поширення ВІЛ-інфекції з середовища 
людей, які споживають ін’єкційні наркотичні речовини,  зростання частки ВІЛ-
позитивних жінок, збільшення частки ВІЛ-позитивних серед вагітних, зростання кількості 
ВІЛ-інфікованих дітей. 

Взагалі Україна відрізняється від інших європейських країн великою кількістю 
ВІЛ-позитивних дітей. Так, якщо в країнах Європи їх налічують одиниці або десятки, то в 
Україні йдеться про тисячі. Переважно це діти, що народилися від ВІЛ-позитивних 
матерів. За  критеріями Об'єднаної  програми  ООН  з  ВІЛ/СНІДу та Всесвітньої 
організації охорони здоров’я стан  поширеності  ВІЛ-інфекції/СНІДу  в  Україні 
класифікується   як концентрована  епідемія.  Основною  причиною поширення   ВІЛ-
інфекції залишається    вживання    ін’єкційних наркотиків.  

За даними соціологічних досліджень, лише 14% молодих людей віком 15-24 років 
правильно визначають шляхи запобігання передачі ВІЛ; залишається недостатнім рівень 
обізнаності сільської молоді з питань ВІЛ/СНІДу.  

Мережа інституцій профілактики, допомоги та боротьби при ВІЛ/СНІД. 
Комітет з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та іншим соціально небезпечним 

хворобам як спеціально уповноважений компетентний орган, який координує діяльність у 
зазначеній сфері закладів охорони здоров'я незалежно від їх підпорядкування і який є 
урядовим органом державного управління, що діє у складі МОЗ України і йому 
підпорядковується. Свою діяльність Комітет розпочав з 3 серпня 2007 року.  

Український центр профілактики і боротьби зі СНІДом Міністерства охорони 
здоров’я України розпочав свою діяльність з січня 2001 року  

Регіональні центри профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІД; кабінети «Довіри» при 
поліклініках (рівень районного центру, міста): тестування; облік; організація лікування.  

Соціальні служби для сім’ї, дітей та молоді: формування соціальних служб 
соціального супроводу та Центрів допомоги людям, які живуть з ВІЛ/ СНІДом; здійснення 
профілактики, інформування населення та запровадження соціального супроводу людей 
або сімей. 

ВІЛ-сервісні організації.  На сьогодні у сфері профілактики ВІЛ/СНІД в Україні 
працюють понад 230 громадських, благодійних  організацій, серед них 9 всеукраїнських, 
27 міжнародних та інші - регіональні.    

Джерела інформації: 
Цікаві електронні ресурси:  
Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди [сайт] / Режим доступу: 

http://uhra.org.ua/  
Українська Асоціація зменшення шкоди [сайт] / Режим доступу:  

http://uhrn.civicua.org/  
Громадський простір. Усе для третього сектору на одному порталі [сайт] / Режим 

доступу:  http://www.civicua.org/  

http://uhra.org.ua/
http://uhrn.civicua.org/
http://www.civicua.org/
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Життя є! Допоможи в це повірити близькій людині [сайт] / Режим доступу:  
http://www.life.ammu.org.ua/  

Всеукраїнська база даних з ВІЛ/СНІД [сайт] / Режим доступу:  
http://www.db.hiv.org.ua/  

Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні  [сайт] / Режим доступу:  
http://www.aidsalliance.org.ua/  

А також:  
Міністерство охорони здоров’я України      http://www.moz.gov.ua/   
Міністерство соціальної політики     http://www.mlsp.gov.ua/   
Міністерство України у справах сім’ї, молоді та спорту http://www.kmu.gov.ua/sport/  
Діти та ВІЛ/СНІД      http://prosto-deti.org.ua/ 
Всеукраїнська мережа людей з ВІЛ   http://network.org.ua/   
STOP СНІД         http://www.stopsnid.org.ua/  
Національна лінія довіри з ВІЛ/СНІДу    http://www.helpme.com.ua/   
 
  
2 грудня. 
Міжнародний день боротьби за ліквідацію рабства. За підрахунками 

Міжнародної організації праці (МОП), організованої ООН установи, що займається 
питаннями праці, близько 12,3 млн. чоловік у всьому світі перебувають у рабстві, 
включаючи трудові табори, примусову дорослу і дитячу працю і сексуальне рабство.  

Сьогодні в поняття торгівлі людьми у світовому масштабі вкладають певною мірою 
різні явища, які мають спільні ознаки, головна серед яких – продаж (інша платна 
передача) людини. Торгівлю тлумачать як:  

1) такий продаж людини, коли її покупець отримує над нею всі або майже всі 
атрибути права власності (работоргівлю);  

2) продаж, що призводить до вчинення щодо людини інститутів та звичаїв 
тотожних із рабством, таких, як боргова кабала, сімейне рабство тощо;  

3) вивезення для продажу або продаж людини за кордоном чи у своїй країні для 
використання в проституції або порнобізнесі;  

4) продаж дитини для незаконного усиновлення;  
5) використання ембріону чи плоду людини з корисливою метою (фактично 

продаж ембріону чи плоду);  
6) продаж людини з метою незаконного вилучення її органів тощо. 
Торгівля людьми – це форма сучасного рабства та транснаціональний злочин, що є 

брутальним порушенням прав людини. Україна є країною походження, транзиту та дедалі 
більше – призначення для торгівлі чоловіками, жінками та дітьми. Дослідження 
Міжнародної організації з міграції (МОМ) демонструють, що понад 110 000 українців 
постраждали від торгівлі людьми за кордоном, починаючи з 1991 року.  

Одним із негативних наслідків соціально-економічних трансформацій в Україні за 
часів здобуття незалежності є зростання кількості випадків торгівлі людьми. Відповідно 
до статті 3 Протоколу про запобігання та припинення торгівлі людьми, особливо жінками 
та дітьми та покарання за неї, який доповнює Конвенцію ООН з боротьби із 
транснаціональною організованою злочинністю, торгівля людьми визначається як: 
здійснення з метою експлуатації вербування, перевезення, передачі, переховування або 
отримання людей шляхом погрози силою або її застосування чи інших форм 
примушування, викрадення, шахрайства, обману, зловживання владою чи вразливістю 
становища, або шляхом підкупу у вигляді платежів чи вигод, для отримання згоди особи, 
котра контролює іншу особу. 

http://www.life.ammu.org.ua/
http://www.db.hiv.org.ua/
http://www.aidsalliance.org.ua/
http://www.moz.gov.ua/
http://www.mlsp.gov.ua/
http://www.kmu.gov.ua/sport/
http://prosto-deti.org.ua/
http://network.org.ua/
http://www.stopsnid.org.ua/
http://www.helpme.com.ua/
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 Незважаючи на здійснення певних зусиль з боку держави та міжнародних 
організацій в напрямі протидії торгівлі людьми – криміналізацію цього злочину в 
національному законодавстві – прийняття та виконання Програми запобігання торгівлі 
жінками та дітьми, Комплексної програми протидії торгівлі людьми, ратифікацію 
міжнародних договорів, у тому числі Конвенції ООН з боротьби із транснаціональною 
організованою злочинністю та Протоколу про попередження та припинення торгівлі 
людьми, особливо жінками та дітьми та покарання за неї, укладання двосторонніх та 
багатосторонніх угод, активізацію міжнародного співробітництва України, створення 
спеціальних підрозділів із боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, в 
системі МВС України, організації та проведенні інформаційних кампаній, відкриття 
реабілітаційних центрів для потерпілих від торгівлі людьми, налагодженні активної 
співпраці з міжнародними та неурядовими організаціями, проблема торгівлі людьми 
залишається актуальною, і це негативне явище має стійкі тенденції до поширення.  

Соціальна тематика для медіа: трудова, сексуальна та кримінальна експлуатація 
дорослих і дітей (торгівля дорослими та дітьми); ефективність заходів запобігання 
торгівлі людьми в суспільстві та місцевих громадах; соціальні інституції  допомоги 
жертвам торгівлі та інше.  

Звернемо увагу на 12 червня: Всесвітній день боротьби з дитячою працею. 
Міжнародна організація праці (МОП) започаткувала відзначення Всесвітнього дня 
боротьби за ліквідацію дитячої праці в 2002 році з метою привернення уваги до становища 
дітей, залучених до дитячої праці, та підкреслення важливості боротьби із проблемами, 
спричиненими існуванням дитячої праці. 

Джерела інформації: 
Конвенция относительно рабства, подписанная в Женеве 25 сентября 1926 года с 

изменениями, внесёнными протоколом от 7 декабря 1953 года. Вступила в силу 9 марта 
1927 г. / Режим доступу:   http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rf1sc.html 

ООН в Україні [сайт] / Режим доступу:  http://un.org.ua/ua/  
Міжнародна організація з міграції [сайт] / Режим доступу:   

http://www.iom.org.ua/  
 
 
3 грудня.  
Міжнародний день інвалідів. Проголошений Генеральною  Асамблеєю ООН У 

1992 р. Відповідно до статті 2.  Закону України «Про основи соціальної захищеності 
інвалідів в Україні» (1991 р.)  інвалідом є особа зі стійким розладом функцій організму, 
зумовленим захворюванням, наслідком травм або з уродженими дефектами, що 
призводять до обмеження життєдіяльності, до необхідності в соціальній допомозі і 
захисті.  

Намагаємося вживати слова, які сповнені гідності, а саме: 
Замість… Вживайте… 

Інвалід, каліка, дефектний Особа з неповносправністю, з особливими 
потребами  

Прикутий до, обмежений, залежний від 
візка  

Особа, яка користується візком 

Глухонімий, глухий, німий Особа з ушкодженням слуху 
Відсталий, розумово відсталий, 
недорозвинений 

Особа з розумовою або інтелектуальною 
неповносправністю 

Церебрал Особа з дитячим церебральним паралічем 
Психічний пацієнт, хворий на голову, 
псих, несповна розуму, божевільний 

Особа з психічною неповносправністю, особа, 
яка має шизофренію; особа, яка має… 

http://www1.umn.edu/humanrts/russian/instree/Rf1sc.html
http://un.org.ua/ua/
http://www.iom.org.ua/
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Важкий до навчання, туго доходить, не 
підлягає навчанню 

Особа з навчальною неповносправністю 

Підсліпкуватий, сліпий, незрячий Особа з ушкодженням зору 
Проведення Міжнародного дня спрямоване на привертання уваги до соціальних  

проблем людей з обмеженими можливостями, захист їхньої гідності, прав і добробуту, до 
переваг, які суспільство отримує від участі людей з інвалідністю в політичному, 
соціальному, економічному і культурному житті.  Мета заходів – дотримання прав 
людини і участі інвалідів у житті суспільства – була проголошена у Всесвітній програмі 
дій щодо інвалідів, прийнятій Генеральною Асамблеєю у 1982 році.  

Проведення цього дня в Україні встановлено Указом Президента. У 2005 р. був 
прийнятий закон «Про реабілітацію інвалідів в Україні», яким визначено основні 
принципи створення правових, соціально-економічних, організаційних умов для 
функціонування системи підтримки фізичного, психічного і соціального добробуту 
інвалідів. «Міжнародний день інвалідів» - це день підведення підсумків зробленого для 
цієї категорії громадян, аналізу фактичного становища людей з особливими потребами в 
суспільстві і визначення планів поліпшення їхнього життєвого рівня. 

Зауважимо на стратегічні напрямки забезпечення рівних можливостей для людей з 
обмеженими можливостями в Україні: 

- Створення умов для безпечного доступу інвалідів до соціальної інфраструктури: 
пристосування для використання інвалідами (планування і забудов; будівництво і 
реконструкція будинків); транспортне обслуговування (спеціальне обладнання); 
обладнання житлових приміщень, де мешкають інваліди спеціальними засобами; 
забезпечення засобами спілкування (абетка Брайля, слуховими апаратами, тифло- 
перекладом, альтернативними методами спілкування). 

 - Працевлаштування: місцеві органи, Державна служба зайнятості, відділення 
Фонду соціального захисту, підприємства. 

- Соціально-психологічна і соціально-педагогічна робота з інвалідами: обстеження 
і вивчення інтересів, індивідуальна робота, нагляд, супровід, підтримка, робота «Телефону 
Довіри», групові тренінги та групи взаємодопомоги, просвітницькі кампанії та культурна, 
спортивна діяльність.  

Звернемо увагу на 5 травня: Міжнародний день боротьби за права інвалідів. 
Цікава інформація: 
Державний комплекс ранньої реабілітації дітей інвалідів / Режим доступу:   

http://www.dkrsr.net.ua/   
Міністерство охорони здоров'я України  / Режим доступу:   http://www.moz.gov.ua/ua/i/  
Культурний центр товариства глухих   / Режим доступу: http://www.kcutog.com.ua/B-bl-

oteka.htm  
Параолімпійський рух в Україні  / Режим доступу:    http://www.paralympic.org.ua/  
Сайт Міжнародної клініки відновного лікування у Трускавці. Клініка займається 

реабілітацією пацієнтів з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) за методом Козявкіна – 
системою інтенсивної нейрофізіологічної реабілітації / Режим доступу: http://www.reha.lviv.ua/ 

Інтернет-портал Наукового товариства інвалідів «Інститут соціальної політики» / 
Режим доступу:   http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/  

Інформаційне агентство INVAK.INFO. На порталі ви знайдете найсвіжіші новини 
про події, акції та заходи у сфері інвалідного руху, інформацію про інвалідні організації, 
останні конкурси, гранти, різні способи реабілітації, базу даних нормативних документів, 
бібліотеку та спеціальні комп’ютерні програми  / Режим доступу:    http://invak.info/  

Одеський обласний благодійний фонд «Майбутнє». Реабілітаційний центр   / 
Режим доступу:   http://www.rc.odessa.ua/      

Міжнародний інститут дельфінотерапії   / Режим доступу:   
http://www.dolphintherapy.ru/about.shtml        

http://www.dkrsr.net.ua/
http://www.moz.gov.ua/ua/i/
http://www.kcutog.com.ua/B-bl-oteka.htm
http://www.kcutog.com.ua/B-bl-oteka.htm
http://www.paralympic.org.ua/
http://www.reha.lviv.ua/
http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/
http://invak.info/
http://www.rc.odessa.ua/
http://www.dolphintherapy.ru/about.shtml
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Навчально-реабілітаційний центр «Джерело» . Мета центру «Джерело» – дати 
дітям з ДЦП та іншими неврологічними розладами можливість повністю реалізувати їхній 
потенціал у фізичному функціонуванні та незалежності, інтелектуальному розвитку та 
соціальній інтеграції / Режим доступу:   http://www.dzherelocentre.org.ua/index.php/home.uk.html  

Дитячий церебральний параліч. Інформаційний портал/ Режим доступу:     
http://www.cerebral-palsy.tu1.ru/  

Особливе дитинство. Сайт адресовано батькам дітей із порушеннями розвитку / 
Режим доступу:   http://www.osoboedetstvo.ru/  

Повір у себе!  Сайт, який створила та підтримує Олена Яворова, інвалід з дитинства 
із Донецька (прогресуюча спинальна аміотрофія Вердніга-Гоффмана), присвячений життю 
та проблемам інвалідів  / Режим доступу:   http://believe.net.ua/    

Фонд соціального захисту інвалідів / Режим доступу:    http://www.ispf.gov.ua/ 
Міністерство соціальної політики України / Режим доступу:   http://mlsp.gov.ua/  
Центр дистанційного навчання AIK . Автори цього проекту – члени Благодійного 

фонду «AIK», відомого як «Асоціація Інвалідів Комп’ютерників» / Режим доступу:     
http://do.aik.ua/ 

Газета «Без Бар’єрів» / Режим доступу:   http://www.bbnews.com.ua/  - консультант, 
порадник для тих, хто в силу життєвих обставин зіткнувся з інвалідністю, хто шукає 
шляхи до реабілітації та повернення до активного життя. Багато корисної інформації щодо 
соціального захисту осіб з інвалідністю, медицини, спорту, реабілітації, освіти, зайнятості, 
поради та консультації фахівців, – усе  це на шпальтах газети «Без Бар’єрів», яка двічі на 
місяць прийде до вашої оселі. 

 
 
5 грудня. 
Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку 

(International Volunteer Day for Economic and Social Development). 
2011 -  рік волонтерів (Європейський Союз)  
У 1985 році Генеральна Асамблея ООН запропонувала урядам щорічно відзначати 

5 грудня Міжнародний день добровольців в ім’я економічного і соціального розвитку 
(Міжнародний день добровольців). Добровольці – це люди, які витрачають свій вільний 
час на благо суспільства. Сфери діяльності, у яких можна побачити безоплатну роботу 
добровольців,  численні і різноманітні. Такі люди добровільно зголошуються прибирати 
громадську територію, поширювати плакати чи брошури соціальної кампанії, проводити 
екскурсії рідним містом, бути перекладачами на великих міжнародних спортивних 
змаганнях. Добровольці допомагають персоналу в дитячих будинках і будинках для 
людей похилого віку, допомагають ліквідувати наслідки стихійних лих.  

Приклад. Волонтерство як шлях запобігання негативним явищам у молодіжному 
середовищі. Сьогодні серед студентів вищих закладів освіти дедалі більшої популярності 
набуває громадська діяльність. Особливого значення серед напрямів громадської 
діяльності набуває волонтерство. Волонтерська діяльність – будь-яка соціальна, суспільно 
корисна, систематична і вмотивована неприбуткова діяльність фізичних та юридичних 
осіб, що провадиться шляхом виконання робіт, надання послуг громадянам, організаціям і 
суспільству в цілому. Якщо вмотивована неприбуткова діяльність має одноразовий чи 
випадковий характер або провадиться на підставі родинних чи дружніх стосунків, вона не 
є волонтерською. Волонтер – фізична особа, яка добровільно провадить волонтерську 
діяльність. Волонтерами можуть бути особи, які досягли 16-річного років і, як виняток (за 
згодою одного з батьків або особи, що його заміняє), – 15 років. Об’єднання волонтерів 
утворюють волонтерську організацію, яка реєструється відповідно до чинного 
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законодавства України. Отримувачами волонтерської допомоги можуть бути фізичні або 
юридичні особи, на користь яких провадиться волонтерська діяльність. 

Коли людина вирішує займатися волонтерською діяльністю, для неї важливо 
визначитися з напрямом роботи. Роль волонтерів у напрямі профілактики негативних 
явищ серед молоді можна охарактеризувати як «просвітницьку». Вона включає 
формування мотивації до ведення здорового способу життя, надання необхідної 
інформації. Щодо останнього пункту, то інформація повинна бути різноплановою.  

Слід наголосити, що найбільший вплив на цільову студентську аудиторію справляє 
методика «рівний – рівному», за якою і працює більшість волонтерів. Особливого значення 
сьогодні набула проблема поширення негативних явищ серед молоді, особливо в контексті 
поширення ВІЛ/СНІДу. Рішення цієї проблеми – загальнонаціональне завдання. Саме 
волонтерський рух слід розглядати як шлях боротьби з негативними явищами, 
«профілактичною роботою», спрямованою на молодь. Важливе значення набувають 
подальші розробки в цій галузі: покращення структури тренінгів, розширення цільової 
аудиторії, залучення державних органів до співпраці.  

Цікаві джерела інформації: 
Всеукраїнська громадська організація «Волонтер» [сайт] / Режим доступу:    

http://www.volunteer.kiev.ua/  
Фонд волонтерів України [сайт] / Режим доступу:    http://volunteers.com.ua/  
Всеукраїнський центр волонтерів 2012 [сайт] / Режим доступу:    

http://volunteers2012.org.ua/  
 
 
 
10 грудня.  
День прав людини (Human Rights Day). Поняття про права людини включає два 

аспекти. Перший означає, що людина має невід’ємні і невідчужувані права лише тому, що 
вона людина. Це. зокрема, моральні права, які походять із людської природи кожної 
особистості, формуючи і підтримуючи в людині почуття власної гідності. Другий 
розкриває юридичну сутність прав людини, що міститься в законодавчих документах, 
створених у державі та на міжнародному рівні. Основою таких прав є згода тих, на кого 
вони поширюються, тобто згода суб’єктів права, тоді як основу першої групи прав 
становить природний порядок.  

Права – це, по-перше, можливості людини діяти певним чином (або утримуватися 
від певних вчинків) з тим, щоб забезпечити своє нормальне існування, свій розвиток, 
задоволення власних потреб. Причому, якщо йдеться про основні права, то це саме ті 
можливості, без яких людина не може нормально існувати. Ступінь «нормальності» 
визначається суспільною обґрунтованістю потреб людини, які самі, будучи результатом її 
біологічного і соціального розвитку, не є незмінними. У цьому полягає гуманістичність, 
людяність цих можливостей – прав людини. Права людини – це насамперед її і 
можливості існувати й розвиватися як особистість. По-друге, ці можливості є неодмінною, 
закономірною «належністю» кожної людської істоти. Їх виникнення датується моментом 
її народження і не потребує «дозволу», схвалення з боку будь-кого. Жодна людина не 
може бути позбавлена таких можливостей, адже інакше вона не зможе сформувати, 
розвивати, проявити себе саме як людина, як особистість, незалежно від місця, часу та 
умов її існування. З цього боку права людини мають бути невідчужуваними, тобто 
невід’ємними від людини. По-третє, ці можливості людини (особливо їх здійснення) 
залежать від можливостей усього суспільства, тобто від рівня його економічного, а також 
соціального, духовного і культурного розвитку. У цьому плані права людини явище, 
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насамперед, соціальне: вони виростають із самого суспільства, зумовлюються 
біосоціальною сутністю людини.  

День прав людини відзначається відповідно до факту проголошення Генеральною 
Асамблеєю ООН у 1948 році Загальної декларації прав людини. Загальна декларація 
прав людини – рішення Генеральної Асамблеї ООН, прийняте у 1948 році, яке є 
найбільш авторитетним джерелом міжнародних норм щодо прав людини. Загальна 
декларація разом з Міжнародними пактами про права людини іноді позначається як 
Міжнародний Білль про права людини. Вона перекладена принаймні 375 мовами й 
діалектами мов. Декларація була прямим наслідком досвіду Другої світової війни і вперше 
сформулювала ті права, які повинна мати кожна людина. Вона складається з 30 статей, 
зміст яких був уточнений і розвинутий через інститути міжнародних угод, регіональних та 
національних конституцій та законів. «Міжнародний Білль про права людини» був 
прийнятий Генеральною Асамблеєю в 1966 після затвердження двох Міжнародних пактів: 
«Міжнародного пакту про економічні, соціальні та культурні права» та «Міжнародного 
пакту про громадянські та політичні права». 

Указом Президента України ухвалено проведення Всеукраїнського Тижня права 
щороку в тиждень, що включає 10 грудня.  

Європейська конвенція з прав людини – це є міжнародна угода, завдяки якій 
держави-члени Ради Європи намагаються забезпечити кожному, хто перебуває під їхньою 
юрисдикцією, окремі права людини та основні свободи. Конвенцію було підписано 4 
листопада 1950 року в Римі, вона набрала чинності у 1953 році. Від самого початку було 
створено два незалежних органи: Європейська комісія з прав людини (1954) та 
Європейський суд з прав людини (1959). Вони повинні були слідкувати за дотриманням 
прав людини, що гарантувались Конвенцією. У відповідь на зміни, що відбулись у новій 
"Великій Європі", під час Віденського саміту у 1993 році було ухвалено рішення про 
створення нового Європейського суду з прав людини, який замінить колишню 
двоступеневу систему. Новий Суд, що був створений у Страсбурзі як орган Ради Європи, 
почав свою роботу 1 листопада 1998 року. 

Європейська соціальна хартія. Враховуючи, що   метою  Ради  Європи  є  
досягнення  більшого єднання між її членами для збереження та втілення в життя  ідеалів і  
принципів,  які  є  їхнім спільним надбанням,  а також сприяння їхньому економічному  та 
соціальному  прогресу,  зокрема,  шляхом збереження  та  подальшого  здійснення  прав  
людини  та  основних свобод, 3 травня 1996 року було прийнято Європейську соціальну 
хартію (ратифікована Законом України від 14.09.2006 року).  

Конвенція про права дитини. «Світовою конституцією прав дитини» називають 
Конвенцію про права дитини, прийняту Генеральною Асамблеєю ООН 20 листопада 1989 
року. З тих пір Конвенцію ратифікували уряди всіх країн, за винятком Сомалі та 
Сполучених Штатів Америки. Норми цієї конвенції діють як складова національного 
законодавства України з 27 вересня 1991 року, тобто з часу її ратифікації Україною. 
Конвенція містить повний перелік прав дитини: на життя, на ім'я, на набуття 
громадянства, на піклування з боку батьків, на збереження своєї індивідуальності, право 
бути заслуханою у ході будь-якого розгляду, що стосується дитини; право на свободу 
совісті та релігії; право на особисте та сімейне життя; недоторканність житла; таємницю 
кореспонденції; право користуватися найдосконалішими послугами системи охорони 
здоров’я; благами соціального забезпечення; на рівень життя, необхідний для її розвитку; 
на освіту; на відпочинок; на особливий захист: від викрадень та продажу, від фізичних 
форм експлуатації, фізичного та психічного насильства, участі у військових діях; право на 
вжиття державою всіх необхідних заходів щодо сприяння фізичному та психічному 
відновленню та соціальній інтеграції дитини, яка стала жертвою зловживань або злочину. 
Метою Конвенції є встановлення стандартів для захисту дітей від зневаги та образ, із 
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якими вони стикаються до певної міри щодня в усіх країнах. У ній беруться до уваги різні 
культурні, політичні та економічні особливості держав, що є дуже важливим фактором. На 
першому плані у цьому документі стоять права дитини. Права, викладені в Конвенції, 
умовно можна поділити на три частини. Забезпечення: право володіти певними речами, 
отримувати певні послуги та мати доступ до того й того (мова йде про ім'я та 
громадянство, медичний догляд, освіту, відпочинок та ігри, опікування інвалідами, 
сиротами та біженцями). Захист: право бути захищеним від дій, що завдають шкоди 
дитині (наприклад, від розлучення з батьками, залучення до воєнних дій, комерційної, 
економічної чи сексуальної експлуатації, фізичного чи психічного знущання тощо). 
Участь: Дитина має право бути почутою, коли приймаються рішення, що стосуються її 
життя. Підростаючи, дитина повинна мати дедалі більше можливостей брати участь у 
житті суспільства, готуватися до самостійного життя, користуватися правами свободи 
думки та слова, вибору культури, релігії та мови.  

Права людини: історичні аспекти. Історія ідеї прав людини бере свої витоки в 
давнині. Вже в Біблії містяться положення про цінність і недоторканність людського 
життя, рівності людей. Активність у розвитку ідеї про права людини припадає на епоху 
Відродження і Просвіти. У XVII—XVIII ст. ця ідея відбивається в теорії природного 
(природженого) права, яка дозволила оцінювати з позицій справедливості чинне в державі 
позитивне право, проводити його перетворення в напрямку гуманізму і свободи.  

Французька Декларація прав людини і громадянина 26 серпня 1798 р. виклала 
«природні, невідчужувані і священні права людини»: особиста свобода, власність, безпека 
і опір гнобленню; необмеженість сфери вияву свободи людини й обмеженість сфери дії 
державної влади; притягнення до кримінальної відповідальності лише на підставі закону 
(немає злочину, не вказаного в законі; немає покарання, не вказаного в законі), презумпція 
невинності, свобода поглядів, думки, слова та преси, яка захищається «погрозою 
відповідальності за зловживання цією свободою», та ін. Названі документи США і 
Франції стали свого роду моделлю (еталоном, зразком) для законодавчого закріплення 
особистих (громадянських) і політичних прав людини. 

Цю ідею пестували, відстоювали, збагачували, поглиблювали, боролися за її 
реальне втілення в життя видатні мислителі України: П. Орлик, Т. Шевченко, М. 
Драгоманов, І. Франко, Леся Українка, М. Грушевський, О. Кістяківський та ін. Вже в 
проекті Конституції П. Орлика (1710 р.) декларується ідея «виправлення та підйому своїх 
природжених прав і вільностей», відновлення «усілякого природного права і рівності». Т. 
Шевченко в поемах оспівував свободу трудящої людини. М. Драгоманов у 
конституційному проекті передбачав особисту свободу людини, забезпечення 
недоторканності особи, повагу її гідності.  

У другій половині XX століття під впливом міжнародних документів про права 
людини відбулося зм’якшення історичного протистояння природно-правового і 
позитивістського (що ототожнює право і закон) підходів до права, навіть їхнє зближення, 
що відбилося в конституційній і судовій практиці держав. Позитивістський підхід до 
природи прав людини, взаємовідносин держави та особистості, що міститься в 
конституціях Австрії, ФРН, переборов розрив з моральними, особистими, соціальними 
цінностями і попрямував шляхом позитивного закріплення природних прав і принципів, їх 
охорони і захисту. І це зрозуміло. Належність людині прав від народження передбачає 
захист і забезпечення їх державою, що потребує законодавчого формулювання. А отже, 
обмеження влади держави правами людини не применшує її роль. Права людини, не 
закріплені в позитивному праві (законодавчих актах), ускладнюють здійснення державою 
функції їх охорони і захисту. 

Перше покоління прав людини — невідчужувані особисті (громадянські) і 
політичні. Це – право громадянина на свободу думки, совісті та релігії, на участь у 
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здійсненні державних справ, на рівність перед законом, право на життя, свободу і безпеку 
особи, право на свободу від довільного арешту, затримання або вигнання, право на 
гласний розгляд справи незалежним і неупередженим судом та ін. Перше покоління прав 
людини є основою індивідуальної свободи і кваліфікується як система негативних прав, 
що зобов’язують державу утримуватися від втручання в сфери, врегульовані цими 
правами. Перші акти англійського конституціалізму, що закріплюють права людини, 
Петиція про права (1628), Habeas Corpus Act (Закон про недоторканність особи) (1679) і 
Білль про права (1689). До першого покоління прав людини належать також американські 
декларації, а саме: Декларація прав Вірджинії (1776), Декларація незалежності США 
(1776), Конституція СНІ А (1787), Білль про права (1791), а також французька Декларація 
прав людини і громадянина (1789) та ін. Після Другої світової війни необхідність 
забезпечення основних прав людини була визнана в більшості розвинутих країн. 

Друге покоління прав людини – поглиблення особистих (громадянських) і розвиток 
соціально-економічних і культурних прав (право на працю, відпочинок, соціальне 
забезпечення, медичну допомогу та ін.) – сформувалося в процесі боротьби народів за 
поліпшення свого економічного становища та підвищення культурного статусу. Ці вимоги 
виникли після Першої світової війни. Друге покоління прав людини називають ще 
системою позитивних прав. Вони не можуть реалізуватися без організаційної, 
координуючої та інших форм діяльності держави, спрямованих на їх забезпечення. 
Соціальні, економічні та культурні права знайшли нормативне вираження в Загальній 
декларації прав людини 1948р. і особливо у Міжнародному пакті про економічні, 
соціальні і культурні права 1966 р. 

Третє покоління прав людини можна назвати солідарними (колективними), тобто 
правами всього людства – правами людини і правами народів. Це право на мир, безпеку, 
незалежність, на здорове навколишнє середовище, на соціальний і економічний розвиток 
як людини, так і людства в цілому. Йдеться про ті права особи, які не пов'язані з її 
особистим статусом, а диктуються належністю до якоїсь спільності (асоціації), тобто є 
солідарними (колективними), у яких правам особи відведене головне місце (право на 
солідарність, право на міжнародне спілкування та ін.). Міжнародне визнання прав людини 
стало орієнтиром для розвитку всього людства в напряму створення співтовариства 
правових держав. 

Надзвичайно важливі джерела інформації:  
Права людини в Україні: Інформаційний портал Харківської правозахисної групи 

[сайт] / Режим доступу:  http://khpg.org/   
Бюро інформації Ради Європи в Україні [сайт] / Режим доступу:   

www.coe.kiev.ua  
Українська Гельсінська спілка з прав людини  [сайт] / Режим доступу:   

http://helsinki.org.ua/  
АСОЦІАЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ МОНІТОРІВ з дотримання прав людини в 

діяльності правоохоронних органів [сайт] / Режим доступу:   http://www.umdpl.info/   
Мемориал [сайт] / Режим доступу:   www.memo.ru  
Часопис КРИТИКА [сайт] / Режим доступу:  www.krytyka.kiev.ua  
Сайт Українського незалежного центру політичних досліджень [сайт] / Режим 

доступу:   www.ucipr.kiev.ua  
Журнал для правозахисних НУО. Херсонський обласний Фонд милосердя та 

здоров’я [сайт] / Режим доступу:   www.uapravo.org  
Уповноважена Верховної Ради України з прав людини [сайт] / Режим доступу:   

http://www.ombudsman.kiev.ua/  
 
 

http://khpg.org/
http://www.coe.kiev.ua/
http://helsinki.org.ua/
http://www.umdpl.info/
http://www.memo.ru/
http://www.krytyka.kiev.ua/
http://www.ucipr.kiev.ua/
http://www.uapravo.org/
http://www.ombudsman.kiev.ua/
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Друга неділя грудня.  
День благодійності та благодійника. Указом Президента України №1220/2007 від 

13 грудня 2007 року в Україні встановлено свято – День благодійності. Свято 
відзначається щорічно другої неділі грудня. День благодійності встановлений з метою 
утвердження принципів гуманізму і милосердя, сприяння розвитку благодійної діяльності 
та на підтримку ініціативи громадських організацій. 

Благодійність – це діяльність, спрямована на надання безповоротної матеріальної 
або фінансової допомоги іншим. Етимологiя слова «благодійність», напевне, полягає у 
злитті двох старовинних слов’янських слів: «благо» та «діяти», що в сучасному звучанні 
означає «робити добро». Явище благодійності нерідко плутають з альтруїзмом, 
спонсорством i релігійністю. Однак почуття благодійності є, по суті, готовністю віддавати 
частину своєї власності людям, котрі потребують матеріальної підтримки. Основним 
мотивом, що спонукає до благодійності, є жалощі, милосердя, усвідомлення важливості 
чи крайньої необхідності допомогти, значно рідше – надлишок матеріальних благ. Велика 
кількість церков та релігійних організацій заохочують до благодійності своїх вируючих, 
мотивуючи тим, що благодійність винагороджується Провидінням. Явище благодійності 
майже не досліджувалося історичною наукою, однак історія донесла до сьогодення імена 
великих благодійників минулого. Лише в кінці 20-го століття розпочалися спеціальні 
студії витоків та розвитку благодійності як соціального процесу.  

Благодійник – це особа, котра систематично надає безкорисливу благодійну 
допомогу іншим людям, організаціям, установам. У західній ментальності благодійник 
може поєднувати власне збагачення та надання безкорисливої допомоги. Дуже часто в 
Україні, яка втратила традицію благодійництва за часів Радянського Союзу, громадяни не 
розмежовують близькі, але не тотожні поняття «благодійник» та «меценат», «спонсор». 
До відомих українських благодійників належать знатний рід князів Острозьких (ХV-ХVII 
століття), які розбудовували храми, монастирі, шпиталі, школи та академію, притулки для 
бездомних i калік, надавали фінансування для розвитку книгодрукування та мистецтв; 
родина барона Штейнгела (ХVIII – поч. ХХ століття) відома не лише спорудженням 
оригінальних архітектурних пам’яток у різних містах України, але й відкриттям музеїв 
(зокрема, першого етнографічного українського музею у Городку, поблизу м. Рівного, де 
працював М. Бiляшiвський) i картинних галерей; Гулевичi (фундатори Києво-
Могилянської колегії – Х століття); Галагани (засновники училища для дiтей-сирiт та 
малозабезпечених – ХIХ ст.); Терещенки (засновники картинної галереї та ряду 
соціальних установ –  поч. ХХ ст.).  

У сучасній Україні традиції благодійництва починають відновлюватися з появою в 
суспільстві багатих як у матеріально-фінансовому, так i в духовному плані людей.  

Допомога благодійників сьогодні потрібна і в медицині, і в соціалці, і в культурі. 
Будь-яка з цих галузей недофінансовується і, на жаль, переживає певну кризу. 
Можливості докласти зусиль є повсюди: це й допомога хворим дітям, інвалідам, 
підтримка музеїв. При цьому має дотримуватися основний принцип доброчинства – люди 
мають займатися тим, до чого в них є поклик душі. Сьогодні з’являється дедалі більше 
стратегічної благодійності, яка не просто прагне «віддати та забути», а працювати в 
конкретному напрямку, а головне, довгостроково, до повного вирішення проблеми, 
вдаючись до найбільш ефективних дій. Найбільш вдалим слід вважати підхід «соціальних 
інвестицій» – дій, які реально змінюють ситуацію, які спрямовані на усунення причин, а 
не наслідків.  

На жаль, законотворець традиційно «не помічає» сферу благодійності, тому 
важливо, що благодійні організації надали свої рекомендації щодо змін у Податковому 
кодексі й були почуті. До нового Податкового кодексу внесено 9 правок щодо покращення 
благодійної діяльності. Відтепер Кодекс дозволяє благодійникам надавати звільнену від 
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оподаткування не грошову допомогу будь-яким одержувачам на суму до 6 мінімальних 
зарплат протягом року. Крім того, від оподаткування звільнена цільова допомога 
прийомним сім’ям і дитячим будинкам сімейного типу на суму до 300 тисяч гривень на 
рік. Розширено перелік видів основної діяльності неприбуткових організацій. Зокрема, до 
них включено соціальні послуги, в тому числі реабілітаційні, правову допомогу. 

Сьогодні з’являються зовсім нові підходи до благодійної діяльності. Перш за все, 
перехід від одноразових благодійних акцій до системної комплексної допомоги. 
Благодійники орієнтуються на довгострокові зміни у житті людей. Матеріальна підтримка 
людини у скруті – це лише перший крок у її змінах на краще. Багато з тих, хто потребує 
матеріальної благодійної допомоги, потребують також i навчання, спілкування, 
емоціональної підтримки, людської участі у їхньому житті. Також однією з тенденцій 
сучасної благодійності є розвиток соціального підприємництва, бізнесу, що орієнтований 
передусім на суспільну користь. Соціальні підприємці, наприклад, створюють робочі 
місця для інвалідів, а це – сталі зміни у житті людей. 

Слід відзначити тенденцію до об’єднання зусиль різноманітних благодійних 
організацій у вирішенні соціальних проблем, відстоюванні інтересів громадян.  

В усьому світі благодійність виходить на новий якісний рівень. Дедалі більше 
відомих і заможних людей прагнуть допомагати суспільству, дедалі масштабніші завдання 
вони перед собою ставлять. Сьогодні благодійникам замало допомагати одній лікарні чи 
школі – вони прагнуть вдосконалювати сферу освіти або охорони здоров’я. Задля 
розв’язання таких складних завдань у благодійній роботі дедалі частіше використовують 
принципи і методи, більш властиві веденню бізнесу. Це, в першу чергу, комплексний 
системний підхід. За такого підходу перевага надається масштабним і довгостроковим 
програмам, які передбачають чітке планування діяльності, ефективне використання 
коштів, прозору систему звітності. Цей підхід досить ґрунтовний і складний, але, 
зрештою, користь від нього набагато більша.  

Щоб благодійна діяльність потрапила в ЗМК, а в суспільстві формувалося 
правильне розуміння благодійності, журналісти мають перш за все з’ясувати для себе, де 
справжня благодійність – дієва, непоказна, не для отримання рекламної вигоди. Після 
цього в журналістському середовищі зникне підозра щодо благодійності як способу 
заробляти популярність чи гроші. Водночас благодійники мають назавжди відмовитися 
від спроб залучати увагу ЗМК за рахунок матеріальних стимулів і рішуче опиратися 
вимогам з боку засобів масової інформації чи окремих журналістів щодо будь-якого 
відшкодування за повідомлення про благодійність. Журналістам варто розглядати 
повідомлення про благодійність не лише як виконання професійного обов’язку, а як 
власну участь у благодійності. 

Джерела цікавої інформації: 
Соціально відповідальний бізнес. Спільнота http://svb.org.ua/  
Український Форум благодійників http://www.blagodiynist.info/  
Розвиток України. Благодійний Фонд Рената Ахметова http://www.fdu.org.ua/ua/  
Фонд Східна Європа http://www.eef.org.ua/  
Фонд Л.Кучми «Україна» http://www.kuchma.org.ua/  
Міжнародний благодійний фонд КАРІТАС України http://www.caritas-ua.org/  
Благодійний фонд Майбуття http://www.maibuttia.lviv.ua/  
Фонд сприяння розвитку мистецтв http://foundart.org.ua/  
Фонд В.Пінчука http://pinchukfund.org/ua/  
Фонд О.Пінчук «АНТИСПИД» http://www.antiaids.org/   
Персональний сайт П.Порошенка http://www.poroshenko.com.ua/  
Благодійний фонд «Товариство «Приятелі дітей» 

http://www.helpthechildren.com.ua/  

http://svb.org.ua/
http://www.blagodiynist.info/
http://www.fdu.org.ua/ua/
http://www.eef.org.ua/
http://www.kuchma.org.ua/
http://www.caritas-ua.org/
http://www.maibuttia.lviv.ua/
http://foundart.org.ua/
http://pinchukfund.org/ua/
http://www.antiaids.org/
http://www.poroshenko.com.ua/
http://www.helpthechildren.com.ua/
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14 грудня.  
День вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС. Ухвалений указом Президента 2006 р.  
30 листопада 1986 р. було закінчено будівництво саркофага над зруйнованим 

четвертим енергоблоком Чорнобильської АЕС, а 14 грудня в газеті «Правда» надруковано 
повідомлення про те, що держкомісією був прийнятий в експлуатацію комплекс захисних 
споруд. Ще в 1986 р. учасники ліквідації зібралися разом, щоб відзначити свою першу 
перемогу. У 1994 р. громадські організації «чорнобильців» України запропонували 
заснувати день учасників ліквідації чорнобильської катастрофи. Тоді офіційне рішення не 
було прийнято, але ліквідатори самостійно почали відзначати цю дату.  

Надання державного статусу Дню ліквідатора ще раз нагадує суспільству про 
проблеми ліквідаторів-чорнобильців, одна з яких – занизька пенсія. Безпосередньо з цією 
проблемою пов’язана проблема статусу ліквідаторів аварії на ЧАЕС. У ліквідації 
катастрофи на ЧАЕС брали участь понад  650 тис. людей з усього Радянського Союзу, з 
яких більше половини представляли тодішню УРСР.  

Джерела інформації: 
Союз Чернобыль Украины [сайт] / Режим доступу:  http://www.souzchernobyl.org/  
Міжнародний Чорнобильський Портал [сайт] / Режим доступу:   

http://www.souzchernobyl.org/  
  
 
17 грудня.  
Міжнародний день проти насилля над особами секс-бізнесу з 2006 року 

відзначається в Україні, присвячений питанням дотримання прав і толерантного ставлення 
до людей, залучених до секс-бізнесу – феномену, існування якого в жовтні 2010 року 
нарешті визнано Міністерством юстиції України. 

Поняття та терміни: проституція; повія, особи секс-бізнесу (ОСБ), жінки секс-
бізнесу (ЖСБ), чоловіки секс-бізнесу (ЧСБ), комерційний секс тощо. Вживання 
зазначених понять та термінів НЕ ОЗНАЧАЄ підтримку проституції як легальної форми 
зайнятості. Терміни «особи секс-бізнесу», «жінки (або чоловіки) секс-індустрії» тощо 
вживаються з однією метою: зменшити стигми та дискримінацію…адже ці люди – 
уразливі до експлуатації та потребують вільного доступу до різної інформації, послуг. 

Соціальна проблематика пов’язана з : ВІЛ/СНІД, гендерним насильством,  
торгівлею людьми (дорослими та дітьми)…чорні та білі секс-раби (дивитись приклад, 
статтю «Черные секс-рабыни Европы» на http://cripo.com.ua/?sect_id=14&aid=104165), 
порноіндустрія (дивитись приклад, стаття «Таинство украинской любви: страна претендует на 
ведущие роли в мировой порноиндустрии» на http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=104825). 

Проблема заняття проституцією та її експлуатації третіми особами уже давно 
набула міжнародного характеру, але особливо загострилася останнім часом. Вона виявляє 
тенденцію до неухильного зростання, а її несприятливі наслідки є дуже багатосторонніми. 
Раніше про цей бізнес ми знали хіба що з анекдотів і чуток. Найдавніша професія 
перестала бути «вуличною самодіяльністю». Це – частина тіньового бізнесу, дуже великий 
його сегмент. Брюссельські повії нещодавно провели страйк і прес-конференцію: 
зажадали такої ж свободи, як у їхніх «товаришок за фахом» у сусідній Голландії. Для нас 
це екзотика...  

Не випадково міжнародна громадськість є дуже стурбованою масштабами 
проституції та експлуатації її третіми особами. Особливої гостроти ця проблема набула у 
зв'язку з тим, що проституція є одним із каналів розповсюдження такого тяжкого 
захворювання, як СНІД.  

http://www.souzchernobyl.org/
http://www.souzchernobyl.org/
http://cripo.com.ua/?sect_id=14&aid=104165
http://cripo.com.ua/?sect_id=4&aid=104825
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Найжахливішим є те, що проституція із кожним днем омолоджується. До сфери 
секс-бізнесу залучаються неповнолітні особи. Значну небезпеку становить і те, що 
організована злочинність намагається контролювати і контролює проституцію. Це надає 
їй можливість «заробляти» великі кошти. Як свідчать міжнародні експерти, торгівля 
людьми посідає третє місце за розміром прибутків після торгівлі наркотиками і зброєю. 

Більше того, проституція набуває організованого характеру. Проститутки різних 
рівнів утворюють замкнуті корпоративні групи. Тут створюється система технологічного 
обслуговування із корисливою спрямованістю проституйованої групи зі своєю 
спеціалізацією (звідництво, охорона від конкурентів, налагодження контактів із 
правоохоронними органами), на утримання якої використовується до 75 % усіх доходів 
проституток. 

Організовані форми проституції поступово набувають транснаціонального 
характеру. А це, у свою чергу, впливає на географію проституції. Виділяються кілька 
регіонів світу, до яких організована злочинність країн СНД експортує «білих рабинь». 

Тому заборона проституції в Україні, тим більше суцільна заборона – нічого не 
вирішить. Із 2006 року Верховна Рада України фактично декриміналізувала заняття 
проституцією. Одні фахівці стверджують, що легалізація проституції допоможе відстояти 
права жінки, яка займається проституцією, легалізувати доходи, які отримують з цього 
бізнесу, а також зупинити торгівлю людьми. Інші – що легалізація проституції не 
вирішить проблем жінок, залучених до секс-бізнесу, та не зупинить торгівлю людьми. 
У принципі, на підтримку цих двох точок зору є реальні приклади. В Нідерландах 
проституція легалізована ще на початку 20 століття, а потім пізніше, десь через 50 років, 
було легалізовано утримання публічних будинків. На сьогодні працівники секс-бізнесу в 
Нідерландах соціально захищені: вони мають право отримувати пенсію по закінченню 
робочого віку, можуть звертатися до суду, якщо порушені їхні права. Але з іншого боку 
існує статистика про те, що дуже багато осіб, зокрема з слов’янських країн, постраждали 
від торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації саме в Нідерландах. 
Також є приклад Німеччини, де проституція була легалізована в 2004 році. До цього вона 
фактично була також декриміналізована, як і в Україні. Уряд Німеччини зараз говорить 
про те, що це була дуже велика помилка, оскільки навіть легалізувавши проституцію, 
вони не захистили прав працюючих осіб у секс-бізнесі, а навпаки, допомогли легалізувати 
доходи тим особам, які організовують цей бізнес. Також можна сказати, що легалізація 
проституції може погіршити ситуацію з дотриманням прав дитини, оскільки на цей 
момент дуже багато осіб віком до 18 років використовується у заняттях проституцією.  
Епідемія ВІЛ-інфекції швидко поширюється Україною, і жінки секс-бізнесу є найбільш 
ВІЛ-вразливою групою населення. Дані епіднагляду, підтверджують, що поширеність 
ВІЛ-інфекції серед представниць секс-бізнесу становила 2,5%. Більш як 10% таких осіб 
слабкої статі — ін’єкційні наркоманки, а 40% — мають регулярні статеві контакти з 
прихильниками «сидіти на голці». Жінки приймають ті чи інші наркотичні речовини: 
зростає можливість того, що вони можуть піддатися бажанням клієнта і не вживати 
засобів застереження.  

Дослідження питання про соціальну небезпеку проституції та інших складових 
елементів секс-бізнесу має велике наукове і практичне значення. Правильне його 
вирішення дозволить знайти оптимальні шляхи протидії цьому явищу, визначити 
однозначне ставлення до нього в суспільстві. Не зайвим буде звернути увагу на деякі 
суспільно небезпечні моменти проституції, виявлені фахівцями: 

а) у соціальному аспекті: проституція є паразитичною формою існування, котра 
проявляється насамперед в ухиленні від праці, тобто формою, яка створює свого роду 
альтернативний спосіб життя, який не передбачає як основну норму трудовий процес (є 
пов’язаною з алкоголізмом, наркоманією); 
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б) у медичному аспекті: поширення венеричних захворювань і СНІДу; жінки, які 
займаються проституцією, зрештою втрачають власне здоров’я, не можуть бути 
повноцінними матерями і, відповідно, не можуть народжувати повноцінних, здорових 
дітей; 

в) у морально-психологічному аспекті: проституція неминуче призводить до втрати 
справжніх природних, біологічних і психологічних людських якостей, до деградації 
особистості і моральної патології; 

г) у правовому аспекті: проституція є тісно пов’язаною із такими злочинними 
діяннями, як крадіжки, розповсюдження порнографії і наркотиків, утримання будинків 
розпусти, звідництво, залучення до проституції неповнолітніх, хуліганство, зараження 
венеричними захворюваннями і СНІДом. 

На жаль, в Україні сьогодні проституція має всі умови для подальшого підпільного 
поширення. Із метою встановлення над нею контролю із боку держави, необхідно 
прийняти спеціальний закон у сфері запобігання проституції, тобто поставити під 
правовий, соціальний і медичний контроль секс-робітниць. Слушною є пропозиція про 
створення служб соціального патронажу. Такі служби мусять виконувати функції 
виявлення проституток, розміщення, у випадку потреби, їх стаціонарного лікування, 
працевлаштування, піклування про їх  дітей, котрі залишилися без догляду. Уявляється, 
що при такому підході правова відповідальність повинна наставати не за саме заняття 
проституцією, а за порушення правил, встановлених для цієї діяльності, та за її 
експлуатацію.  Систематичне порушення правил заняття проституцією, сутенерство, 
примусове втягнення у таку діяльність осіб, незалежно від їх віку або статі, посередництво 
зі сторони приватних осіб – повинні передбачати сувору кримінальну відповідальність.  

Джерела інформації:  
Нове століття (Миколаїв) [сайт] / Режим доступу:   http://www.nrc.mk.ua/  
Всеукраинская благотворительная организация «Конвиктус Украина» [сайт] / 

Режим доступу:  http://convictus.org.ua/mr/  
Газета «МОТЫЛЁК» [сайт] / Режим доступу:  http://motilek.com.ua/  
ВБО «Всеукраїнська асоціація зменшення шкоди» [сайт] / Режим доступу:  

http://uhra.org.ua/ 
Благодійний фонд САЛЮС [сайт] / Режим доступу:  http://www.salus.org.ua/ua/   
Транзитом у секс-бізнес / Режим доступу:  http://h.ua/story/163159/  
Міжнародний Альянс з ВІЛ/СНІД в Україні  [сайт] / Режим доступу:  

http://www.aidsalliance.org.ua/  
Шукати «комерційний секс» на сайті: http://www.db.hiv.org.ua/  
 
 

18 грудня.  
Міжнародний день мігранта. За рекомендацією Економічної та Соціальної Ради 

(рішення 2000/288 від 28 липня 2000 року) Генеральна Асамблея оголосила 18 грудня 
Міжнародним днем мігранта. В цей день в 1990 р. була прийнята Міжнародна конвенція із 
захисту прав всіх працівників-мігрантів та членів їх сімей. Асамблея підкреслила 
необхідність прийняття подальших заходів для забезпечення дотримання прав людини та 
основних свобод всіх мігрантів. Згідно з оцінками, кожен тридцять п’ятий житель планети 
є мігрантом, що проживає та працює за межами своєї країни. Мігранти є серед населення 
всіх країн. За даними ООН щорічно понад 10 мільйонів людей залишають свою 
батьківщину в пошуках заробітку і щасливої долі в інших, благополучніших, країнах. 
Міграція стала масштабним явищем, до неї втягнуто мільйони людей, вона породжує 
проблеми в багатьох державах.  

http://www.nrc.mk.ua/
http://convictus.org.ua/mr/
http://motilek.com.ua/
http://uhra.org.ua/
http://www.salus.org.ua/ua/
http://h.ua/story/163159/
http://www.aidsalliance.org.ua/
http://www.db.hiv.org.ua/
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Сьогодні з 200 мільйонів міжнародних мігрантів 50% становлять трудові мігранти, 
- жінки та чоловіки, які залишили свої домівки у пошуках роботи і кращих можливостей в 
інших країнах світу, аби підтримати свої сім’ї і громади. Вони роблять велетенський 
внесок у зростання та розвиток як країн працевлаштування, так і своїх громад, який, на 
жаль, часто залишається недооціненим або навіть невизнаним.  

Принципи Загальної декларації прав людини відображені у Конвенціях МОП про 
працівників-мігрантів № 97 1949 року і № 143 1975 р., а також у Міжнародній конвенції 
про захист прав усіх працівників-мігрантів та членів їх сімей (1990 р.). Ці принципи 
лежали в основі всіх етапів забезпечення міжнародного захисту трудових мігрантів. 
Рівність ставлення та недискримінація – універсальні принципи, що лежать в основі цих 
документів, що забезпечують основу правового підходу до регулювання трудової міграції 
в умовах глобалізації. Вселяє надію той факт, що 80 країн уже ратифікували один або 
більше з цих документів. 

Глобальна фінансова та економічна криза сьогодні має серйозні наслідки для 
трудових мігрантів у всьому світі. На жаль, досвід минулого переконує нас, що трудові 
мігранти, особливо жінки і мігранти з неврегульованим статусом, є найуразливішою 
групою і у кризовій ситуації постраждають найбільше. У той час, коли вплив кризи на 
працівників-мігрантів іще не повністю проявився, вже є факти звільнення працівників, 
погіршення умов праці, скорочення заробітної плати, зростання кількості трудових 
мігрантів, які повертаються додому, та зменшення прийому на роботу іммігрантів. Поки 
що не всі сектори економіки вражені однаковою мірою, і країни призначення трудових 
мігрантів повинні оцінити потреби своїх ринків праці у робочій сили до того, як вдаватися 
до вивільнення працівників-мігрантів. Важливо, щоб трудові мігранти не опинилися в 
ситуації «цапа-відбувайла» в умовах сьогоднішньої фінансової та економічної кризи. 

 Гуманітарні проблеми, пов’язані з міграцією, загострюються у разі незаконної 
міграції. Ловити нелегалів стає все складніше, витрачати кошти на їхню депортацію «собі 
дорожче». Тому Україна переймає досвід європейських країн, США, а також Росії, які 
широко застосовують так звану міграційну амністію. У разі нагромадження критичної 
маси нелегалів у країні за допомогою амністії вирішуються і проблеми суспільства, і 
права людини-мігранта. В Україні ситуація особлива – трудова міграція спрямована не до 
країни, а з країни. За статистикою кількість тих, хто виїжджає за кордон у два рази більша, 
ніж тих, хто в’їжджає. Це - не рахуючи іноземців, які використовують нашу країну для 
транзиту до Європи. У перспективі ми можемо опинитися перед проблемою, як утримати 
необхідну для розвитку економіки робочу силу. Крім того, в Україні збільшується 
кількість молодих прихильників радикальних угруповань, які ставляться до мігрантів з 
нетерпимістю. Вони поводяться досить різко, мають місце образливі й навіть 
насильницькі дії стосовно людей неслов’янського походження. 

Звернути увагу на 20 червня: Всесвітній день біженців (World Refugee Day).  
Основні джерела інформації: 
Міжнародна організація з міграції в Україні [сайт] / Режим доступу:  

http://www.iom.org.ua/  
Державна міграційна служба України [сайт] / Режим доступу:  http://dmsu.gov.ua/  
 
 
19 грудня.  
День Святого Миколая. Міжнародний день допомоги бідним. 
День святого Миколая (також Свято святого Миколая) – це день святкування та 

вшанування пам'яті Святого Миколая у католиків та православних. За юліанським 
календарем припадає на 19 грудня, григоріанським календарем — на 6 грудня. Усе життя 
Св. Миколая - це нескінченні благодіяння і чудеса на благо стражденному людству. Свята 

http://www.iom.org.ua/
http://dmsu.gov.ua/
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Церква прославляє Миколая Чудотворця як мудрого правителя, втамовувача спраглих, 
швидкого помічника усім, хто опинився в біді та скорботі. Він рятував потопаючих, 
визволяв полонених, відводив смертну кару від невинних, зціляв багатьох людей: 
повернув зір, виправив кульгавість, дав мову німим. Вивів багатьох з убозтва й злиднів, 
подав їжу голодним, був помічником нужденним і теплим заступником. Він швидко 
з’являється скрізь, де потрібна його допомога. І нині він приходить до тих, хто кличе його 
допомогти і заступити від біди. Чудес його не злічити. Усе життя Чудотворця було 
позначено любов’ю до ближнього. Навіть смерть не перервала його благодатних справ, 
його чудеса звершаються повсякчас. День пам’яті святого Миколая в Україні є особливо 
бажаним дитячим святом. За традицією, в ніч з 18 на 19 грудня святий Миколай 
приносить дітям подарунки і кладе їх під подушку. 

Дивитись: 
http://www.bratstvo.info/bratstvo-text-202.html - Святий Микола Чудотворець.  
http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/  - Сайт присвячений Миколі Чудотворцю. 

19 грудня світова спільнота відзначає Міжнародний день допомоги бідним. За 
даними міжнародних експертів, на кінець 20 століття, близько чверті всього населення 
планети, тобто півтора мільярда людей, живе в злиднях. У зв’язку з цим ООН прийнято 
кілька програм, що ставлять своєю метою викорінювання убогості. Перші програми з 
ліквідації бідності почали діяти ще 10-15 років тому, проте поки що число тих, які живуть 
за межею бідності, не зменшується. Організація об’єднаних націй (ООН) розглядає 
бідність як «стан тривалої вимушеної відсутності необхідних ресурсів для забезпечення 
задовільного способу життя». Вона означає не тільки брак грошей, а й гідної роботи, 
зручного житла, доступу до хорошої освіти та охорони здоров’я. 

Джерела цікавої інформації: 
Центр перспективних соціальних досліджень [сайт] / Режим доступу:   

http://www.cpsr.org.ua/  
Юридичний соціальний портал [сайт] / Режим доступу:   http://www.pilga.in.ua/  
Народна допомога [сайт] / Режим доступу:   http://www.nardop.org.ua/  
Caritas-Spes (з латинської «любов» та «надiя») [сайт] / Режим доступу:   

http://catholic.kiev.ua/uk/  
 
 
20 грудня.  
Міжнародний день солідарності людей був оголошений Генеральною Асамблеєю 

ООН в резолюції, присвяченій проведенню першого Десятиріччя ООН боротьби з 
ліквідацією бідності. Святкується кожен рік, 20 грудня, починаючи з 2006 року. Резолюція 
ООН посилається на Декларацію тисячоліття, у якій говориться про те, що солідарність 
буде в 21 столітті однією з фундаментальних цінностей людини. Солідарність – це єдність 
переконань і дій, взаємодопомога та підтримка членів соціальної групи, заснована на 
спільності інтересів та необхідності досягнення спільних групових цілей, взаємна 
відповідальність. 

Що відбувається з українським суспільством сьогодні? Навіть без ґрунтовного 
аналізу можна побачити, якими волюнтаристськими (свавільними) і утопічними 
(ілюзорними) є спроби українців вивести суспільство на шлях прогресу. Соціальний 
обскурантизм (чи ілюзіонізм) українців сьогодні є вражаючим: у більшості наших 
співгромадян уявлення про природу суспільства, закони його існування, згідно з якими їм 
треба жити, є надзвичайно спотворені волюнтаризмом і утопізмом різного штибу. 
Наприклад, поширеною залишається в Україні ілюзія про те, що «держава має годувати 
свій народ», а економічним свавіллям є намагання добиватися політичними засобами цін 
на імпортований газ, що не відповідають ринковим. Однією з фундаментальних проблем, 

http://www.bratstvo.info/bratstvo-text-202.html
http://www.nikola-ygodnik.narod.ru/
http://www.cpsr.org.ua/
http://www.pilga.in.ua/
http://www.nardop.org.ua/
http://catholic.kiev.ua/uk/
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від вирішення якої залежить прогрес українського суспільства, є проблема експлуатації 
людини людиною. Її можна сформулювати так: «Збагачення одних і збіднення інших 
через експлуатацію людини людиною – це природно чи протиприродно?». Правильне 
розв’язання цієї проблеми може сприяти усуненню соціального свавілля і соціальних 
ілюзій, які становлять найбільшу загрозу національній безпеці. Зловісними симптомами 
того, що в Україні розшарування на бідних і багатих відбувається протиприродним чином, 
тобто через жорстоку експлуатацію людини людиною, є, зокрема, поширеність корупції, 
смертність і захворюваність, завищені ціни на житло, криза правопорядку та зловживання 
законодавством і багато інших соціальних негараздів, пов'язаних з феноменом 
експлуатації людини людиною.  

Отже, для того, щоб позбутися цих симптомів, треба розвивати ринкову 
конкуренцію в Україні. А робити це можна – розвиваючи соціальну (політичну, 
економічну, правову, моральну) культуру громадян. Соціальна культура громадян є 
своєрідною матрицею суспільства, яка приводить життя цього суспільства до злагоди із 
законами соціальної природи, необхідної для його прогресивного розвитку. Тільки маючи 
таку культуру, громадяни можуть створити в Україні стан ринкової конкуренції і 
перестануть бути «біомасою», приреченою для експлуатації з боку тих, хто хизується, що 
«вміє жити», але жити не за рахунок своєї праці, а за рахунок чужої. Соціальна культура 
громадян – це основа нової України, країни без експлуатації і всього того соціального зла, 
що з нею пов'язане. 

Цікаві джерела інформації:  
Політична думка [сайт] / Режим доступу: http://www.politdumka.kiev.ua/  
Информационный портал христианской социологии [сайт] / Режим доступу:   

http://christsocio.info/  
Українські науковці в світі [сайт] / Режим доступу: http://www.usw.com.ua/  
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