
Особливості виховної роботи з 

протидії торгівлі людьми у 

загальноосвітніх навчальних 

закладах 

16-17 квітня 2015 р. 
м. Дніпропетровськ 



 
Головний виконавець:  
Представництво Міжнародної організації з міграції (МОМ) в Україні 
 

Партнери:  
Фонд розвитку громадських організацій «Західноукраїнський ресурсний центр»;  
Всеукраїнська благодійна організація «Український фонд «Благополуччя дітей» 
 

Національні партнери:  
Міністерство соціальної політики України;  
Міністерство освіти і науки України; 
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 
господарства України 
 

Фінансова підтримка: Швейцарська Конфедерація 

Проект  

“Попередження торгівлі людьми шляхом розвитку 

соціальної роботи та мобілізації громад”  

січень 2009 – лютий 2012 

березень 2012 – травень 2015 



Мета проекту: 

 Сприяти зменшенню впливу основних причин торгівлі людьми та 

порушення прав мігрантів в цільових областях 

 

Основні напрямки діяльності: 
1. Сприяння використанню фахівцями соціальної сфери та освітянами 

комплексного та гендерно-чутливого підходу до попередження ТЛ та 

підтримки прав мігрантів у своїй роботі з дітьми та молоддю. 

 

2. Активізація місцевих громад у цільових областях до участі у процесах 

місцевого розвитку та ефективного вирішення існуючих соціальних та 

економічних проблем. 

 

3. Забезпечення доступу вразливого населення у цільових областях до 

надійної інформації стосовно ризиків міграції та прав мігрантів 



Від імені Швейцарської Конфедерації координують співробітництво в області 

міжнародного розвитку два федеральних відомства: 

• Швейцарська агенція розвитку та співробітництва – ШАРС (SDC); 

• Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань – ДСШЕП (SECO).  

2,2 мільярдів швейцарських франків на рік на боротьбу з 

бідністю та на підтримку економічного розвитку у 

країнах, що розвиваються  

Діяльність в рамках міжнародної технічної допомоги Швейцарської Конфедерації: 
 

• Сектор Здоров’я – Репродуктивне здоров’я, здоров’я матері і дитини тощо 

• Сектор Верховенство права та Демократія – Система юстиції 

• Сектор Верховенство права та Демократія  – Реформа публічного сектору, 

децентралізація тощо 

• Сектор Сільське господарство та розвиток села – Системи виробництва на селі  

• Сектор Економічний розвиток та інтеграція  

Швейцарська 
Конфедерація 



Міжнародна організація з 

міграції (МОМ) 

Представництво в Україні 

Діяльність МОМ спрямована на 

забезпечення врегульованого та 

гуманного управління міграцією, 

міжнародного партнерства у 

вирішенні міграційних 

питань,  допомогу у пошуку 

практичних рішень міграційних 

проблем, а також на надання 

гуманітарної підтримки мігрантам, які 

її потребують, включно з біженцями 

та внутрішньо переміщеними 

особами  



Сквер Леніна біля Дніпропетровської ОДА до 27 квітня 2015 року 

Арт-інсталяція «Невидимі» 



ЗУРЦ був створений у Львові наприкінці 1994 року з ініціативи п’ятнадцяти 

громадських організацій широкого спектру зацікавлень. 

 

Місія ЗУРЦ: Сприяння розвитку громадянського суспільства через 

підтримку громадських ініціатив. 

 

Завдання ЗУРЦ  розвиток: 

 

місцевих громад  та їх зміцнення через сприяння місцевим громадським 

ініціативам, орієнтованим на результат; 

продуктивного співробітництва між органами влади, бізнесом та 

організаціями громадянського суспільства; 

потенціалу місцевих та регіональних НДО через надання їм високоякісних 

освітніх, консультаційних та інформаційних послуг. 

Фонд розвитку громадських організацій  

   “Західноукраїнський ресурсний центр” 

(ЗУРЦ)  

Інновації через розвиток  



Український фонд  

“Благополуччя дітей” 

Місія організації: забезпечення 

позитивних змін заради 

створення сприятливого 

середовища для розкриття 

повного потенціалу кожної дитини 

в Україні. 

 

Головна мета: розробка та 

впровадження інновацій у сфері 

соціальної роботи, мобілізація 

громад та розвиток партнерства 

заради поліпшення умов життя 

дітей та сімей.  



Український фонд “ Благополуччя дітей ” 

Освітньо-профілактичний компонент 

Мета компоненту:  

забезпечити використання комплексного підходу 
фахівцями соціальної сфери та освітянами у роботі з 
дітьми та батьками щодо питань безпечної міграції, 
профілактики торгівлі людьми та залучення їх до 
реалізації соціально-економічних ініціатив 





Розробка та впровадження в загальноосвітніх 
навчальних закладах програми виховних заходів для 

учнів з питань попередження торгівлі людьми 

Освітньо-профілактичний компонент 



Підвищення професійної компетентності та обмін 
досвідом педагогічних працівників та фахівців соціальної 

сфери з питань профілактики торгівлі людьми 

Освітньо-профілактичний компонент 



Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів 
методично-інформаційними матеріалами з питань 

профілактики торгівлі людьми 

Освітньо-профілактичний компонент 



Наказ Міністерства освіти  
і науки України  

№ 827 від 19.07.2012 



Український фонд  
«Благополуччя дітей» 

 

Тел./факс: (044) 537-20-16 

 Ел. пошта:  staff@ccf.kiev.ua  

 Сайт:  www.childfund.org.ua   
 

mailto:staff@ccf.kiev.ua
http://www.childfund.org.ua/

