Протидія булінгу
Телефони довіри з протидії булінгу:
044 255 76 75

Уповноважений Президента України з прав дитини

0 800 50 17 20

Уповноважений Верховної Ради з прав людини

102

Національна поліція України

0 800 213 103

Центр надання безоплатної правової допомоги

116 123 або 0 800 500 335

Гаряча лінія з питань запобігання насильству

116 000

Гаряча телефонна лінія щодо булінгу

116 111 або 0 800 500 225 (12.00 - 16.00)

Дитяча лінія

Законодавчо-нормативна база:
Закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії
булінгу>>>
Наказ Міністерства освіти і науки України № 1646 від 28.12.2019 "Деякі питання
реагування на випадки булінгу, (цькування) та застосування заходів виховного
впливу в закладах освіти"
Лист Міністерства освіти і науки України"Роз'яснення щодо застосування наказу
Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 №1646"№063/4673 від
16.04.2020
Документи закладу:
Порядок подання та розгляду заяв про випадки булінгу, порядок реагування>>>
Зразок заяви ДОДАЄТЬСЯ НИЖЧЕ

Зразок заяви
Директору дистанційної онлайн школи «Libera School»
_____________________ Євтуховій Т.О.

(прізвище, ім’я, заявника)
(соціальний статус заявника)

Контактний телефон:________________________

Заява
Прошу провести розслідування за фактами випадків булінгу (цькування)
____________________________.
(прізвище, ім’я постраждалого)

Далі в заяві необхідно вказати особу або осіб, які вчинили цькування та
описати діяння, які полягають у психологічному, фізичному чи іншому насильстві
над особою і носять системний характер.

_____

_______________
(дата)

(підпис)

Запобігання та протидія домашньому насиллю
Національна гаряча дитяча лінія

<<<Джерело>>>
Законодавча база:
1. Закон України>>>

Психологічна підтримка



















БУКЛЕТ “Як допомогти дитині, яка перебуває в стресі” завантажити
БУКЛЕТ “Як подолати стрес та попередити емоційне вигорання” завантажити
БУКЛЕТ “Сексуальне виховання дітей” завантажити
БУКЛЕТ “Як гармонійно та екологічно виховувати дитину” завантажити
БУКЛЕТ “Виховання без насилля” завантажити
БУКЛЕТ “Репродуктивне здоров’я молоді” завантажити
БУКЛЕТ “Діти і гаджети” завантажити
БУКЛЕТ “Безпечний Інтернет та соціальні мережі” завантажити
БУКЛЕТ “Шляхи подолання стресу” завантажити
БУКЛЕТ “16 днів проти насильства” завантажити
БУКЛЕТ “Слова, які допомагають дитині зростати” завантажити
БУКЛЕТ “10 порад для психолога, як взаємодіяти з жорстокими батьками” завантажити
БУКЛЕТ “8 порад для розумних батьків, як поводитися з дитиною, яка
накапостила” завантажити
БУКЛЕТ “Аби емоції не накривали дитину. Рекомендації для батьків та педагогів завантажити
БУКЛЕТ “Форми роботи із поколінням Z” завантажити
БУКЛЕТ “Види дитячої агресії: що робити батькам” завантажити
БУКЛЕТ “Рекомендації батькам щодо виховання дітей” завантажити
БУКЛЕТ “Що таке емоційний інтелект і як він зробить вашу дитину успішною” завантажити




















































БУКЛЕТ “Порядок реагування на випадки булінгу (цькування)” завантажити
ПРАВА ДІТЕЙ завантажити
БУКЛЕТ “Принципи спілкування в родині, що сприяють зміцненню взаємин “БатькиДіти” завантажити
БУКЛЕТ “П’ять шляхів до серця дитини” завантажити
БУКЛЕТ “Оптико-кінетичні комунікації” завантажити
БУКЛЕТ “Фонаційні засоби комунікації” завантажити
БУКЛЕТ “Міфи та реалії суїциду” завантажити
БУКЛЕТ “Поради щодо виховання “важких” підлітків” завантажити
БУКЛЕТ ” Суїцидальна поведінка підлітків” завантажити
БУКЛЕТ “Рекомендації підліткові з самовиховання волі” завантажити
БУКЛЕТ “Психологія суїциду” завантажити
БУКЛЕТ “Стилі виховання” завантажити
БУКЛЕТ “У пошуках взаєморозуміння” завантажити
БУКЛЕТ “Типові правила, що сприяють ефективному спілкуванню з дитиною” завантажити
БУКЛЕТ “15 ознак психологічної зрілості за А.Маслоу” завантажити
БУКЛЕТ “Рекомендації батькам щодо взаємодією з дитиною” завантажити
БУКЛЕТ “Слідкуйте за своїми думками” завантажити
БУКЛЕТ “Молодіжні субкультури” завантажити
БУКЛЕТ “Родина -школа любові” завантажити
БУКЛЕТ “Поради батькам майбутніх першокласників” завантажити
МІФИ ПРО ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ завантажити
БУКЛЕТ “ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ СТОСУНКІВ “БАТЬКИ – ДІТИ” завантажити
Інформації для батьків «Захистіть свою дитину!» завантажити
БУКЛЕТ «Ігри, спрямовані на зменшення агресивності в дитячому колективі» завантажити
БУКЛЕТ «Порадник на кожний день» завантажити
Інформації для батьків «Як допомогти дитині стати успішним» завантажити
БУКЛЕТ «Причини порушень поведінки дитини. Що робити?» завантажити
Пам’ятка для батьків «Як навчити дитину успішно виконувати домашнє
завдання?» завантажити
Пам’ятка для батьків «Психологічна підтримка випускників, які беруть участь у
ЗНО» завантажити
Пам’ятка «Здоров’я та його складові» завантажити
Інформації для батьків «Захистіть свою дитину!» завантажити
Корисно знати педагогу «Рекомендації щодо розвитку пізнавального потенціалу дитини
дошкільного віку » завантажити
Папи і мами! Дідусі і бабусі! Пам’ятайте! » завантажити
Поради батькам першокласників завантажити
Рекомендації вчителям, щодо підтримки дисципліни в класі завантажити
Як навчити дитину успішно виконувати домашнє завдання? завантажити
Типові правила, що сприяють ефективному спілкуванню з дитиною. завантажити
Толерантність, як умова спілкування. завантажити
Негайне втручання при агресивних проявах (поради на кожний день) завантажити
ДИТЯЧІ ЗАПОВІДІ ДЛЯ БАТЬКІВ, БАБУСЬ І ДІДУСІВ! завантажити
Десять постулатів від Марії Монтессорі завантажити
ПАМ’ЯТКА „Як стати власним психотерапевтом” завантажити
Як попередити розвиток хронічного професійного стресу під час роботи з людьми завантажити
Як вберегти дитину від небезпек, що існують в Інтернет-просторі та соціальних
мережах завантажити
Інформаційне повідомлення «Факти про алкоголь та наслідки його вживання» завантажити
Світова книга прав дитини завантажити
Дитино, знай свої права, поважай права інших! завантажити
СУЇЦИД завантажити
Ми і наші діти (для батьків першокласників) завантажити
Права дитини завантажити












Терористичний акт: загроза й реальність завантажити
Правила поведінки на льоду завантажити
Рекомендовані вправи та ігри для групової роботи з дітьми, які мають проблеми в
поведінці завантажити
ПОРАДИ ВІЙСЬКОВИХ ПСИХОЛОГІВ ДЛЯ СІМЕЙ БІЙЦІВ АТО завантажити
Про емоції та їх роль у житті людини завантажити
25 СПОСОБІВ ДІЗНАТИСЬ У ДИТИНИ ЯК У НЬОГО СПРАВИ В ШКОЛІ завантажити
Ігри та вправи для роботи з тривожними дітьми завантажити
Стилі виховання завантажити
Увага, аутизм! завантажити
Рекомендації вчителям та батькам по взаємодії з тривожними дітьми завантажити

Ігри, які розвивають емоційний інтелект

Шановні учасники освітнього процесу, повідомляємо вам, що психологічна
служба дистанційної онлайн школи «Libera School» і ви можете отримати
консультацію практичних психологів нашої школи:
- (063) 1527474
- (068) 1527474
Для цього Вам необхідно написати повідомлення на відповідний номер та
узгодити дату і час консультації

