
«Я проти булінгу»

Головний спеціаліст Саратського бюро правової допомоги Іскендерова Любов, спільно з інспектором з ювенальної
превенції Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області Арнаутовою Валентиною, начальником Білгород-
Дністровського районного сектору №1 філії ДУ «Центр пробації» в Одеській області Володимиром Журавлем та
головним спеціалістом служби у справах дітей Саратської селищної ради Білгород-Дністровського району Яковець
Катериною, з метою попередження та протидії булінгу в навчальному середовищі, провели спільну лекцію
«Запобігання та протидія булінгу в навчальних закладах» у приміщенні Саратському опорному закладі загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів-гімназія Саратської селищної ради Білгород- Дністровського району Одеської області, у
якій прийняли участь учні 7-х класів. Фахівчиня бюро правової допомоги детально розповіла учням про те, що таке
булінг, як його розпізнати та куди звертатися за допомогою.



 



З учнями обговорили, які різновиди булінгу та в чому може бути причина цькування одних дітей іншими. Юристка
наголосила, наскільки важливо розмовляти з дорослими – учителями, батьками – і повідомляти їх, коли відбувається
цькування: не важливо щодо тебе чи щодо інших учнів школи. Дітям пояснили чим відрізняється булінг від
одноразового конфлікту, звернули увагу і на те, що таке кібербулінг, адже в наш час майже всі мають доступ до мережі
Інтернет та можуть вільно спілкуватись за допомогою різних соціальних мереж та месенджерів. І саме тут діти можуть
створювати різного роду групи та чати за допомогою яких і може відбуватись цькування в інтернеті.

Використовуються персональні дані осіб. Фотографії та багато іншого задля того, щоб якимось чином принизити інших,
а це в свою чергу може спричинити різного роду психологічні страждання. Налогошено про адміністративну та
кримінальну відповідальність до осіб, які вчиняють булінг задля того аби захищати законні права та інтереси дітей.
Серед учнів були проведені ігри «Павутинка добра», де учні об’єдналися разом проти булінгу, під час якої учням були
роздано жовто-блакитні стрічки проведена гра «Стоп булінг», де кожна дитина мала змогу запропонувати свої заходи
щодо протидії булінгу на яскравому плакаті. На знак протидії булінгу кожна дитина підчепила долоньку «Я проти
булінгу». Учням роздані інформаційні буклети із зазначенням контактів гарячої лінії безоплатної правової допомоги та
національної дитячої «гарячої лінії» де вони зможуть отримати пораду чи допомогу.




