


Цілі проекту: 

 Ціль 1: підвищити обізнаність мешканців м.Києва про 
б б бнебезпеку булінгу та можливість отримати безкоштовну 

правову та психологічну консультацію щодо раннього 
виявлення ознак та припинення булінгу над їх дітьми, 
зателефонувавши на «гарячу лінію 116 000»зателефонувавши на «гарячу лінію 116 000».

 Ціль2: забезпечити можливість безперервного 
консультування мешканців м.Києва на «гарячій лінії  116 
000» по будням з 10:00 до 18:00 шляхом доукомплектаціїуд д д у ц
штату call-центру двома консультантами.

 Ціль 3: забезпечити високу якість надання правових та 
психологічних консультацій мешканцям м.Києва, щодо 

б іраннього виявлення ознак та припинення булінгу, шляхом 
підвищення кваліфікації консультантів «гарячої лінії 116 
000».



 Доукомплектували штат Д у у
call-центру «гарячої лінії» 
двома консультантами.

 Провели тренінги для р р
консультантів «гарячої лінії 
116 000» з надання 
консультацій батькам щодо 
раннього виявлення ознакраннього виявлення ознак 
булінгу та способів 
психологічної підтримки 
дитини.дитини.

 Провели семінари для 
консультантів «гарячої лінії                  
116 000» з надання д
консультацій батькам щодо 
правових методів захисту 
дитини та протидії булінгу.



 Створили1 відеоролик Створили1 відеоролик 
та 10 відеосюжетів про 
важливість і можливість 
батькам отриматибатькам отримати 
психологічну і правову 
консультацію щодо 
раннього виявлення ознакраннього виявлення ознак 
та припинення булінгу над 
їх дітьми, зателефонувавши 
на безкоштовну «гарячу 

116 000лінію 116 000».
 Розмістили їх в ефірі 
телеканалів «Київ», 
ЧП І ф і«ЧП.Інфо»; на порталі 
Магнолії-ТВ; соціальних 
мережах; на відео-
моніторах в маршрутнихмоніторах в маршрутних 
таксі в м.Києві.   



 Розробили макет р
інформаційного сіті-лайту
та розмістили його на 
вулицях столиці

 Залучили нових партнерів 
для поширення 
інформаційного ролику 
про “гарячу лінію” упро гарячу лінію у 
Київському метрополітені, 
на плазменних екранах у 
торгових центрахторгових центрах

 Провели зустріч з лідерами 
шкільного самоврядування 
Шевченківського району м. р у
Києва щодо важливості і 
можливостей протидії 
булінгу



 Щонайменше 400 000 мешканців м. Києва підвищили 
обізнаність про важливість вчасного виявлення ознак 
насильства над їх дітьми та протидії булінгу, та можливістьнасильства над їх дітьми та протидії булінгу, та можливість 
отримати консультацію на безкоштовній «гарячій лінії 116 
000» 

 Забезпечено можливість безперервного консультування на Забезпечено можливість безперервного консультування на 
«гарячій лінії 116 000» в будні дні з 10:00 до 18:00.

 Забезпечено високу якість надання правових та 
психологічних консультацій мешканцям м.Києва на 
«гарячій лінії 116 000»



 311 батьків 311 батьків-
мешканців м.Києва
отримали супровід, 

іпсихологічну та 
правову допомогу 
щодо раннього щодо ра о о
виявлення ознак та 
припинення булінгу
над їх дітьминад їх дітьми.

 Щонайменше 311 
київських дітей-

бжертв, або 
потенційних жертв 
булінгу врятовано відбулінгу врятовано від 
насильства.



Структура використаних коштівСтруктура використаних коштів

Послуги надані

29%

Послуги, надані 
киянам 
консультантами 

46 %

"гарячої лінії"
Послуги тренерів

192 700 грн

С

192 700 грн

25%
Створення 
інформаційних 
матеріалів проекту р р у




