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28 листопада в рамках міжнародної акції «16 днів проти насильства» відбувся
прямий ефір програми «Вечірня Одеса» із Кімом Борисовичем Каневським на ОД
ТРК у форматі ток-шоу, присвячений висвітленню проблем насильства. Ініціатором
теми ефіру став Громадськимй Рух «Віра, Надія, Любов» у тісному партнерстві із
Акімовою Людмилою Степанівною, депутатом Одеської обласної Ради та
уповноваженою представницею Національного Комітету з питань захисту
суспільної моралі. До бесіди долучилися експерти: Костюк Ольга, заступник Голови ГР
«Віра, Надія, Любов», Михайлова Оксана, директорка ЦСССДМ Малиновського району
м. Одеси, Денис Голіков, старший уповноважений відділу кримінальної міліції у справах
дітей, Кузьміч Роман, заступник начальника управління громадської безпеки, Тимчик Іна,
Голова молодіжної ради та Чернолуцька Світлана, психолог ГР «Віра, Надія, Любов». У
студії також була присутня прогресивна та небайдужа молодь: студенти юридичного
ліцею, вихованці Притулку для дітей №1, старшокурсники НУ «ОЮА» та студенти
колежду економіки та соціальної роботи ім. І.І. Мечникова. Людмила Степанівна
розповіла про історію акції «16 днів проти насильства», наголосила на необхідності
залишатися небайдужими до свого оточення, звертати увагу на тих, кому може бути
потрібна допомога, на людей, що можуть страждати від різних форм насильства.
Молодь реагувала по-різному на тему: деякі молоді люди мали змогу не знати що таке
насильство у родині, але інших ця біда торкнулася безпосередньо. Діти ділилися своїми
історіями, як вони пережили цю проблему, звернувшись по захист до уповноважених
органів. Цінними для учасників були коментарі експертів. Зокрема Ольга Йосипівна
ділилася закордонним досвідом роботи із постраждалими від домашнього насильства,
наголошувала на необхідності якісної координації зусиль громадськості та державних
структур задля досягнення результатів у боротьбі із насильством. Іна Анатоліївна
зауважила: «Треба зупинити це коло насильства, адже ті діти, що зараз страждають від
поганого відношення у родини стануть тими дорослими, що перенесуть цю модель
поведінки у свій осередок, свої родини, треба вчитися домовлятися із своєю дитиною, не
порушуючи її психічного стану». Авжеж, здорове суспільство починається із здорової
родини. Одразу спадають на думку мудрі слова матері Терези: «Що ми можемо зробити
для укріплення миру у всьому світі – йти додому та любити свою родину».
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