
Прийняття законодавства, що посилює положення стосовно сексуального насильства та 
домагань на робочому місці, у студмістечках, в житловій сфері, а також шляхом цивільних 
позовів. 

Проведення кампанії з підвищення інформованості населення в усьому Онтаріо для того, 
щоб змінити ставлення, сприяти негайним змінам поведінки, що стосується культури 
зґвалтування, а також сприяти більш довготерміновим змінам у свідомості поколінь, 
спрямованим на відмову від укорінених ставлень та поведінки.

Розробка інструментарію та визначення кращої практики стосовно підтримки делікатного 
та співчутливого відношення з боку представників правоохоронних органів, внаслідок чого 
жертви сексуального насильства частіше повідомлятимуть про такі злочини. 

Збільшення підтримки та розробка спеціальної моделі переслідування, щоб зробити 
взаємодію з системою кримінального правосуддя менш травматичною для жертв злочинів. 

Оновлення програми навчання з питань охорони здоров’я та фізичного розвитку з тим, 
щоб учні 1-12 класів отримували більш глибоке розуміння цілої низки питань, в тому числі 
питань нормальних відносин та згоди.

Прийняття законодавства, яке вимагатиме від коледжів та університетів працювати 
зі студентами над розробкою правил поведінки у студмістечках, що передбачатимуть 
недопустимість сексуального насильства та домагань, включно з підготовкою з питань 
дотримання цих правил, а також запобігання сексуальному насильству, процедури 
розгляду скарг та реагування на них. 

Посилення підтримки, що надається лікарняними центрами лікування жертв сексуального 
та побутового насильства, для забезпечення доступу до відповідних та своєчасних послуг 
відмінної якості цілодобово та без вихідних.
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П О Д А Л Ь Ш І  Д І Ї
ШЛЯХОМ РЕАЛІЗАЦІЇ ПЛАНУ «ТАК НЕ МАЄ БУТИ – ПЛАН ДІЙ З ПРИПИНЕННЯ 
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ДОМАГАНЬ» (IT’S NEVER OKAY: AN ACTION PLAN 
TO STOP SEXUAL VIOLENCE AND HARASSMENT) МИ РОБИМО СВІЙ ВНЕСОК У РОЗВИТОК 
ОНТАРІО, В ЯКОМУ КОЖЕН ЖИВЕ В БЕЗПЕЦІ, НІКОМУ НЕ ПОГРОЖУЮТЬ, НІХТО НЕ 
БОЇТЬСЯ ТА НЕ СТАЄ ЖЕРТВОЮ СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА ТА ДОМАГАНЬ.

ЦЕЙ ПЛАН ПЕРЕДБАЧАЄ ВИКОНАННЯ НАСТУПНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ: 

(продовження на наступній сторінці)
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Розробка пілотної програми з надання безкоштовних незалежних юридичних консультацій 
жертвам сексуального насильства, справи яких передаються на розгляд до кримінального 
суду. 

Організація постійно діючого круглого столу, щоб зробити Онтаріо лідером Канади з 
питань запобігання насильства стосовно жінок.

Посилення законодавства з питань поведінки на робочому місці для сприяння виконанню 
Закону по охорону праці та техніку безпеки, що передбачає розробку норм і правил, що 
допоможуть роботодавцям у введенні більш суворих правил для запобігання сексуальним 
домаганням. 

Створення фонду залучення митців, який надаватиме підтримку митцям Онтаріо в 
реалізації проектів, які ініціюють дискусії та суспільне обговорення питань згоди, культури 
зґвалтування та гендерної нерівності.

Стабілізація та збільшення фінансування громадських центрів допомоги жертвам 
сексуального насильства. 
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Для отримання допомоги телефонуйте за номером 211 або зайдіть на сайт 211.ca
Для отримання додаткової інформації завітайте на сайт ontario.ca\itsneverokay

Розробка сучасної програми підготовки працівників сфери охорони здоров'я, сфери 
надання громадських послуг, освіти та правосуддя, що працюють безпосередньо з 
людьми, з надання кращої підтримки жертвам сексуальних нападів та домагань, а також 
розробка програми підготовки працівників готельно-розважального бізнесу, що навчить їх 
надавати допомогу у ситуаціях підвищеного ризику.
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українська (Ukrainian)


