
 РЕЗУЛЬТАТИ                

заключної оцінки обізнаності 
дітей – учасників проекту 
“Попередження торгівлі 

людьми шляхом розвитку 
соціальної роботи та мобілізації 

громад (2012-2015)”                    

з питань протидії торгівлі 
людьми та безпечної міграції  



  МЕТА:  

визначення обізнаності дітей 
з питань протидії торгівлі 
людьми та безпечної міграції 
та оцінка їхньої здатності до 
прийняття свідомого рішення 
в ситуаціях підвищеного 
ризику торгівлі людьми після 
участі в освітніх програмах 
проекту.  



Загальна кількість опитаних – 343 дитини 

 жителі Івано-Франківської обл. – 201  
 жителі Львівської обл. – 142  
 хлопці – 128 (37,3%) 
 дівчата – 202 (58,9%)  
 учні 8 класів – 13% 
 учні 9 класів – 30,9% 
 учні 10 класів – 18,8% 
 учні 11 класів – 37,3% 

   

  

   Контингент учасників 
опитування 

   

  



Розподіл відповідей опитаних на запитання                               
«Що, на Вашу думку, можна назвати «торгівлею людьми»?»   

на початку та по завершенні впровадження програми, %. 
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Первинне опитування Заключне опитування, всі учні Учні, які брали систематичну

участь в заходах програми

продаж людини в рабство

примус людини працювати за безцінь чи виконувати шкідливу або огидну для неї роботу

перевезення, утримання та передачу людини іншим людям силою або обманом з метою отримання від цього вигоди

праця однієї людини на іншу за гроші або за іншу винагороду

експлуатація однією людиною іншої заради отримання прибутку



Розподіл відповідей на запитання                                                    
«Що з переліченого вказує на те, що Ви може стати жертвою 

торгівлі людьми?»                                                                                      
на початку та по завершенні впровадження програми, % 

1 Вам пропонують легко і швидко заробити 

2 Вам обіцяють дуже вигідні умови праці, велику зарплату 

3 Не оформлюють всіх необхідних документів на роботу 

4 Вам пропонують допомогу у швидкому переїзді на інше місце роботи або у перетині кордону 

5 Вам пропонують віддати Ваші документи на перевірку або для реєстрації тощо 

6 Пропонують не лише роботу, а й місце проживання 



Розподіл опитаних залежно від кількості правильно 
визначених ключових ознак торгівлі людьми на початку та по 

завершенні впровадження програми, % 



Розподіл відповідей «так» на запитання                                             
«З якими неприємностями, на Ваш погляд, можна зіткнутися, 

якщо влаштуватися на роботу без офіційного оформлення 
або через неперевірених, неофіційних посередників?»                                                                                                 
на початку та по завершенні впровадження програми, % 

1 Можна бути ошуканим, не отримати зарплати або отримати менше, ніж домовлялись 

2 Можна потрапити у залежність від тих, хто дає роботу 

3 Можуть звільнити без попередження і без компенсації 

4 Можуть примушувати робити те, на що не давав попередньої згоди 



  
Розподіл відповідей «так» на запитання                                             

«З якими небезпеками може зустрітися людина, якщо вона 
наважиться переїхати працювати в інше місце на свій ризик, 
без належної перевірки працедавця, належного оформлення 
документів?»                                                                      на початку та 

по завершенні впровадження програми, % 

1 можна залишитись без грошей і без документів 

2 можна не отримати зарплату 

3 можна втратити свободу 

4 можна стати жертвою злочину 

5 можна самому бути заарештованим, опинитись у в’язниці 

6 можна втратити здоров’я чи навіть загинути 



   Розподіл відповідей опитаних на запитання                           
«Наскільки великий ризик того, що Ви можете постраждати 

від торгівлі людьми?»                                                                                   
на початку та по завершенні впровадження програми, %. 



  
 Розподіл відповідей опитаних на запитання                         

«Наскільки великий ризик того, що Ви можете постраждати 
від торгівлі людьми?»                                                                           

залежно від успішності навчання                                                             
на початку та по завершенні впровадження програми, % 

 

Оцінка ризику 

Успішність навчання  

Всього 
10-12 7-9 4-6 

Зі мною ніколи не станеться 
нічого подібного 

17,8 29,7 21,4 24,3 

Існує незначний ризик 28,7 20,3 14,3 23,1 

Існує значний ризик 18,6 16,3 28,6 18,2 

Важко сказати 34,9 33,7 35,7 34,3 



   Розподіл відповідей опитаних на запитання                                    
«Що ви будете робити, якщо Ваш знайомий запропонує Вам 

непогано підзаробити?»                                                                               
на початку та по завершенні впровадження програми, % 

 

1. Зразу погоджуся, поки Він не передумав 

2. Погоджуся на будь-який ризик, якщо я його добре знаю та довіряю йому 

3. Розпитаю у нього, що за робота, які умови, і погоджусь, якщо це мене влаштує 

4. Пораджусь з друзями 

5. Пораджусь з батьками або вчителем 

6. Не погоджусь 



   Розподіл відповідей опитаних на запитання  
«Що людині, на Ваш погляд, треба зробити, якщо вона 

зацікавиться пропозицією роботи за кордоном?», % 
 

1. погоджуватись без роздумів, бо цю роботу може перехопити інша людина 

2. переконатися, що той, хто її пропонує – порядна людина 

3. отримати інформацію про наявність у фірми, що пропонує цю роботу, ліцензії на працевлаштування за кордоном 

4. звернутися до міліції за інформацію про діяльність особи або фірми, що пропонує роботу 

5. перевірити інформацію щодо можливості таким чином офіційно працевлаштуватися за кордоном, зателефонувавши до гарячої 

лінії з протидії торгівлі людьми 

6. обговорити з посередником вісі умови роботи та проживання 

7. отримати офіційний дозвіл на роботу в даній країні, оформити робочу візу та  контракт 

8. залишити друзям та рідним копії оформлених документів, точну інформацію про місце роботи і проживання, домовитись про 

постійний зв’язок 



    Розподіл відповідей опитаних на запитання                                     
«Чи визначилися Ви зі своєю майбутньою професією?»                
на початку та по завершенні впровадження програми, % 

 
 



   Розподіл відповідей на запитання                                                     
«Що для Вас є важливим при виборі виду своєї майбутньої 

трудової діяльності?»                                                                                 
на початку та по завершенні впровадження програми, 

відповідь «Так», %  
 
 
 Варіант відповіді 
Первинне 

опитув. 

Заключне 

опитування

,всі учні 

Учні, які брали 

сист. участь в 

заходах програми 

її відповідність моїм інтересам та 

здібностям 69,7 64,5 64,3 

висока заробітна плата 
57,4 56,6 56,6 

її високий престиж у суспільстві 
19,7 20,1 17,7 

можливість для розвитку моєї 

особистості і самореалізації 31,1 36,2 36,3 

можливість зробити непогану 

кар’єру 40,2 33,2 24,8 

гарні умови праці, зручне 

розташування місця роботи 38,6 31,5 27,4 

можливість приділяти достатньо 

часу відпочинку або іншим 

заняттям 
19,8 20,7 23,9 



    Розподіл опитаних за кількістю обраних конструктивних 
варіантів відповідей на запитання  

«Чи припускаєте Ви заради отримання бажаного доходу …?» 
на початку та по завершенні впровадження програми, 

відповідь «Так», %  
 
 
 
 Кількість обраних  

конструктивних варіантів 
Первинне 

опитування 
Заключне 

опитування, 
всі учні 

Учні, які брали 
систематичну 

участь в заходах 
програми 

Жодного 6,4 4,7 3,5 

1-2 72,8 71,7 76,1 

3-4 20,9 23,6 20,4 



   Розподіл відповідей на запитання                                       
«Чи обговорюють Ваші батьки (опікуни) або родичі з 

вами наступні питання?»                                                        
на початку та по завершенні впровадження програми, 

відповідь «так», % 
 
 
 
 

1. Вибір майбутньої професії 

2. Можливості працевлаштування, ведення власного бізнесу 

3. Планування особистого та сімейного бюджету; 

4. Шляхи подолання проблем, вирішення складних життєвих ситуацій 

5. Захист від небезпеки стати жертвою експлуатації, торгівлі людьми 

6. До кого (в разі необхідності) можна звернутись за допомогою 

7. Ризики, пов’язані зі спілкуванням в Інтернеті 

8. Способи проведення вільного часу 



    Розподіл відповідей на запитання                                      «Оцініть, 
будь-ласка, рівень Ваших знань та вмінь з перелічених 

питань», % 
 
 
 
 
 

1. Сутність, ознаки, наслідки торгівлі людьми та засоби уникнення пов’язаних з нею ризиків 

2. Права людини, дитини, сім’ї та шляхи їх захисту,  можливості отримання соціальної та правової 
допомоги 

3. Працевлаштування, підприємництво, просування кар’єри, отримання прибутків, вирішення 
матеріально-побутових проблем 

4. Прийняття рішень у складних ситуацій, уникнення ризикованих ситуацій, налагодження взаємодії з 
іншими 

5. Знання себе, своїх здібностей, характеру, цінностей, навички самовдосконалення 
6. Установи та організацій, які можуть надати допомогу у випадку, коли людина постраждала від торгівлі 

людьми 



    
ВИСНОВКИ 

 
 
 
 
 

   
 Участь у заходах програми сприяє формуванню 
в учнів коректного розуміння сутності та ознак 
торгівлі людьми, ризиків, пов’язаних із 
небезпечними щодо торгівлі людьми практиками, 
усвідомленню власного ризику постраждати від 
торгівлі людьми, необхідності відмови від 
найнебезпечніших дій, через які людина може 
постраждати від торгівлі людьми, та орієнтації 
людини в ризикованих ситуаціях на дії, які 
можуть захистити від даної небезпеки.  



    
ВИСНОВКИ 

 
 
 
 
 

   
 Значній частині учнів властиві уявлення, 
цінності та настанови, що можуть підштовхнути їх 
до ризикованих практик. 

 
 Участь у заходах програми призвела до зміни 
цінностей та настанов на безпечніші у незначної 
частини учнів. 
 



    
ВИСНОВКИ 

 
 
 
 
 

   
 Проведення заходів проекту сприяло 
збільшенню активності батьків в обговоренні з 
учнями тем, які стосуються майбутньої трудової 
діяльності дитини,планування та розподілу 
сімейного бюджету, подолання проблем і 
складних життєвих ситуацій, запобігання ризиків 
в Інтернеті, способів конструктивного 
проведення вільного часу. 



    
ВИСНОВКИ 

 
 
 
 
 

   
 Дослідження підтвердило, що обговорення 
батьками всіх названих тем сприяє кращій 
обізнаності учнів щодо ознак та ризиків торгівлі 
людьми та поліпшенню підготовки учнів до 
прийняття рішення в ситуаціях торгівлі людьми. 
 
Дослідження показало, що переважна більшість 
опитаних учнів позитивно оцінює свої знання з 
питань, яким були присвячені профілактичні 
програми проекту. 



    
ВИСНОВКИ 

 
 
 
 
 

   
 Самооцінка учнями рівня власних 
знань та навичок підтверджує 
залежність профілактичного впливу 
програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська 
позиція» від систематичності участі 
учнів в її заходах. 

 



ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ! 

 

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/

