
ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ 
ПРОЄКТ ПО ЗАПОБІГАННЮ 
ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ

КАТАЛОГ
КАРТИН ВОЛОНТЕРОК/-ІВ
говоримо про позитивні соціальні норми мовою мистецтва 



Мистецька ініціатива «Знаю. Залучаю. Впливаю» покликана мовою мистецтва 
привернути увагу громадськості до проблеми домашнього насильства та важливості 
змінювати шкідливі соціальні норми на нові, які заохочують свободу та рівноправність, 
сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині.

Ідея згуртувала навколо себе активних мешканок/-ців громади та партнерських 
організацій проєкту, які спільними діями сприяли її реалізації. В рамках ініціативи 15 
волонтерок/-ів під керівництвом художниці Наталії Дерлиці відтворили у картинах своє 
бачення соціальних і гендерних норм, які сприяють подоланню насильства.

Каталог картин волонтерок/-ів  –  це результат творчої роботи мисткинь та митців. Він 
вміщує в себе ідеї, які мовою образів передають позитивні соціальні норми.

Каталог підготовлено у межах співпраці UNFPA та ГО «Інноваційні соціальні рішення» за підтримки уряду Великої Британії. 
Думки, погляди та рекомендації, викладені у цьому інформаційному продукті, належать авторам(-кам) і не обов’язково 
відображають офіційну політику чи позицію UNFPA, ГО «Інноваційні соціальні рішення» або уряду Великої Британії.



КОМАНДА МИСТЕЦЬКОЇ ІНІЦІАТИВИ

авторка ідеї, 
керівниця «Інформаційно-просвітницького проєкту по запобіганню 

домашньому насильству «Знаю. Залучаю. Впливаю»

художниця, 
креативна співорганізаторка мистецької ініціативи

НАТАЛІЯ ДЕРЛИЦЯІРИНА КІЛИМНИК



ОЛЬГА КАРПОВА 
м. Вінниця

«Жоден прояв насильства не може 
бути виправданим ні за яких умов і 

є абсолютно неприйнятним»



ІРИНА ХОМУТОВА
м. Лисичанськ

 



 ТЕТЯНА МАТЯЖ
м. Суми

«Домашнє насильство – не табу, про нього не можна мовчати»

«Жоден прояв насильства не може 
бути виправданим ні за яких умов і 

є абсолютно неприйнятним»



ВЯЧЕСЛАВ КОВТОНЮК 
м. Вінниця

«Дружина, як і чоловік, не 
повинна займатись сексом, 

якщо вона/він цього не хоче»

УAловите свое



 ЛЮДМИЛА АЛЬОХІНА 
м. Вінниця

«Жінки та дівчата можуть покладатися на власні сили 
та просити про підтримку»

«Домашнє насильство – не табу, про нього не можна мовчати»



ВЕРОНІКА ЛИСИЦИНА
м. Вінниця

«У стосунках чоловіки та жінки мають рівні ролі»



 АЛЛА ШВИДЮК 
м. Вінниця

«Думки чоловіків і жінок щодо рішень, від яких 
залежить спільне життя, є однаково вагомими»



ХРИСТИНА ТКАЧУК 
м. Вінниця

«У партнерських стосунках чоловіки і жінки спільно 
вирішують, як розподілити домашні обов’язки»



 СВІТЛАНА ПОЗАЧЕНЮК 
м. Рубіжне

«У партнерських стосунках чоловіки і жінки спільно
вирішують, як розподілити домашні обов’язки»

«Думки чоловіків і жінок щодо рішень, від яких 
залежить спільне життя, є однаково вагомими»



«У стосунках чоловіків та жінок 
обоє батьків несуть рівну 

відповідальність за виховання дітей»

МАРІЯ ЛАДАНЮК  
м. Вінниця



«У партнерських стосунках чоловіки і жінки спільно
вирішують, як розподілити домашні обов’язки»

НАТАЛІЯ ШАЛАМАЙ  
м. Вінниця

«Стосунки з дітьми мають ґрунтуватися на формуванні 
батьківського авторитету, а не страху покарань»



МАКСИМ МАГЛЯК 
м. Вінниця

«Кожен і кожна має право на помилку 
в особистому житті»



ДАРІЯ КОРАБЕЛЬСЬКА  
м. Харків

«Чоловіки та жінки мають рівний соціальний статус 
і однаково соціально важливі»

«Стосунки з дітьми мають ґрунтуватися на формуванні 
батьківського авторитету, а не страху покарань»



НАТАЛЯ ОЛЄЙНІКОВА 
м. Вінниця

«І чоловік і дружина мають рівні права в професійній реалізації»



ЄЛИЗАВЕТА ДЕРЮГІНА 
м. Нова Каховка

«Чоловіки та жінки мають рівний соціальний статус 
і однаково соціально важливі»



«ІНФОРМАЦІЙНО-ПРОСВІТНИЦЬКИЙ  ПРОЄКТ 
ПО ЗАПОБІГАННЮ ДОМАШНЬОМУ НАСИЛЬСТВУ 

«ЗНАЮ. ЗАЛУЧАЮ. ВПЛИВАЮ»

Має на меті ー підвищити обізнаність мешканців/-ок громади про проблему 
домашнього насильства та розпочати процес заміни шкідливих соціальних норм на 

нові, які сприяють побудові ненасильницьких і здорових стосунків в родині. 

Висловлюємо щиру подяку партнерським організаціям за підтримку ініціативи!

Партнери ініціативи:



Вінниця 
2023 р. 

Сторінка проєкту:


