
Результати впровадження 

програми «Особиста гідність. 

Безпека життя. Громадянська 

позиція» в рамках проекту  

«Попередження торгівлі людьми 

шляхом розвитку соціальної 

роботи та мобілізації громад 

(2012-2015 р.р.)»  



. Мета оцінювання: визначення обізнаності дітей із 

питань протидії торгівлі людьми та безпечної міграції 

та оцінка їхньої здатності до прийняття свідомих 

рішень у ситуаціях підвищеного ризику торгівлі 

людьми. 

         Завдання: 

• оцінити уявлення дітей щодо сутності та ознак торгівлі людьми 
(ТЛ), усвідомлення власного ризику та їхню готовність щодо 
прийняття рішення в ситуаціях ТЛ; 

• встановити зміни в цінностях та настановах учасників щодо 
майбутньої професійної діяльності, можливостей та шляхів 
працевлаштування; 

• встановити зміни у характері домашньої (батьківської) 
профілактичної роботи; 

• визначити самооцінку учасниками знань та навичок, отриманих 
в протягом впровадження програми.  



У 2014 р. було опитано 343 дитини  

(201 – жителі Івано-Франківської області,  

142 – Львівської областей) 

• У первинному опитуванні (вересень-
листопад 2013 р.), що проводилось на 
початку впровадження програм у 
навчальних закладах Донецької, Івано-
Франківської Львівської областей у 
було задіяно 705 учнів.  



Близько 70 % із опитаних учнів, які в тому чи іншому ступені брали участь 

у заходах проекту, були задіяні в активностях за програмою “Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Рис. Розподіл відповідей опитаних на запитання «Ви брали участь у 
заняттях за програмою «Особиста гідність. Безпека життя. Громадянська 
позиція», що проводились у Вашій школі (з Вашим класом)?», N=343. 
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Уявлення учнів щодо сутності та ознак торгівлі людьми.  

• Первинне опитування (2013)  

• Майже половина учнів (46,9%) 
мала в цілому коректне, проте 
нечітке розуміння сутності 
торгівлі людьми («продаж 
людини в рабство»), на основі 
якого важко ототожнити всі його 
прояви та ризики. Повністю 
коректного визначення сутності 
ТЛ («перевезення, утримання та 
передачу людини іншим людям 
силою або обманом з метою 
отримання від цього вигоди») 
дотримувались 24,5% учнів, інші 
продемонстрували помилкове 
розуміння цього питання.  

• Заключне опитування (2014). 

• Майже в два рази (до 25,3%) 
зменшилась кількість учнів, які 
дотримуються нечіткого 
розуміння торгівлі людьми 
(«продаж людини в рабство») і 
відповідно майже вдвічі (до 
40,9%) збільшилась частка тих, 
хто має коректне уявлення 
щодо цього питання 
(«перевезення, утримання та 
передачу людини іншим людям 
силою або обманом з метою 
отримання від цього вигоди»).  



Розподіл відповідей опитаних на запитання «Що, на 

Вашу думку, можна назвати «торгівлею людьми»?» 
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Динаміка поглядів учнів щодо ознак торгівлі людьми.  
Розподіл відповідей на запитання «Що з переліченого вказує на те, що Ви може 

стати жертвою торгівлі людьми?» 

• Вам пропонують легко і швидко заробити 

• Вам обіцяють дуже вигідні умови праці, велику зарплату 

• Не оформлюють всіх необхідних документів на роботу 

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

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

• Пропонують не лише роботу, а й місце проживання 
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Оцінка небезпек, пов’язаних із ризикованими щодо ТЛ практиками: 

працевлаштуванням без оформлення необхідних документів або через 

неофіційних посередників та нелегальної або неурегульованої міграції. 

• Заключне опитування (2014). 

• Зросла кількість учнів, які відмітили такі ризики 
неофіційного працевлаштування як потрапляння до 
залежності від працедавців (61% тих, хто брав участь 
у всіх заняттях програми), звільнення без 
попередження і компенсацій (46,9% активних 
учасників програми) та примус до роботи, щодо якої 
працівник не давав попередньої згоди (61,1% 
активних учасників програми). При цьому кількість 
активних учасників, які вказали 2-3 ризики подібної 
практики, збільшилась до 61,9%, більше трьох 
ризиків – до 19,5%.  



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?» 

 

 

 

 

 
• 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 
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Оцінка молодою людиною вірогідності того, що 

вона може постраждати від торгівлі людьми. 

• Первинне опитування 
(2013)  

• переважна більшість 
учнів (69,9%) не 
усвідомлювала власної 
вірогідності 
постраждати від 
торгівлі людьми і, 
відповідно, може бути 
недостатньо обережною 
в небезпечних щодо ТЛ 
ситуаціях.  

• Заключне опитування 
(2014). 

• Частка тих учнів, які 
вважали, що вони 
ніколи не стануть 
жертвами ТЛ, знизилась 
до 24%, і, відповідно 
збільшилась частка тих, 
хто вважає, що існує 
незначний (22%) або 
значний (19%) ризик 
цього.  



Готовність до прийняття рішення в 

ситуації торгівлі людьми 

• Серед учнів, які брали систематичну участь у 
заходах програми, жоден не готовий відразу 
погодитись на небезпечну пропозицію, 
збільшилась частка (до 32,7%) тих, хто 
схильний радитись з батьками або вчителями 
!!!! Зростання вагомості та значимості порад з 
боку авторитетних осіб – педагогів та батьків. 

• Значна частина учнів, відмовляється від 
прийняття беззастережних рішень в 
ризикованих ситуаціях та висловлює 
готовність до отримання допомоги від 
дорослих.  



Аналіз відповідей на запитання «Що ви будете 

робити, якщо Ваш знайомий запропонує Вам 

непогано підзаробити?» 

• Рішення щодо дій в умовах ризику 

постраждати від ТЛ безпосередньо 

пов’язане не із рівнем підготовки учнів, 

а з наявними у них стереотипами, 

зокрема – гендерними) та впевненістю у 

собі. 



Ситуативний вибір.  

Що треба зробити людині, якщо вона зацікавиться 

пропозицією роботи за кордоном. 

• отримати інформацію про наявність у фірми, що 
пропонує цю роботу, ліцензії на працевлаштування 
за кордоном (74,2%),  

• отримати офіційний дозвіл на роботу в даній країні, 
оформити робочу візу та  контракт (70,1%), 

•  залишити друзям та рідним копії оформлених 
документів, точну інформацію про місце роботи і 
проживання, домовитись про постійний зв’язок (56%), 

•  перевірити інформацію щодо можливості таким 
чином офіційно працевлаштуватися за кордоном, 
зателефонувавши до гарячої лінії з протидії торгівлі 
людьми (51%).  



Цінності та настанови учнів щодо майбутньої 

професійної діяльності, можливостей та шляхів 

працевлаштування, очікуваного матеріального статку 

• Первинне опитування (2013)  

• 31,8% опитаних школярів 
визначилась із своєю 
майбутньою професією, 
близько половини обирають 
між декількома варіантами, і 
лише 22,5% – не 
визначилась взагалі.  

• Заключне опитування (2014). 

• зменшилась частка тих, хто 
взагалі не визначився із 
майбутньою професією (до 
16,7%) та збільшилась (до 
35,7%) частка тих, хто обрав 
майбутню професію. Ці зміни 
більшою мірою стосуються 
учнів, які брали 
систематичну участь у 
заходах програми: серед них 
частка тих, хто визначився із 
майбутньою професією, 
склала  41% 



Очікуваний спосіб майбутньої трудової 

діяльності 

• Первинне опитування (2013)  

• переважна більшість учнів 
(82,3%) планувала працювати 
за обраною ними спеціальністю, 
майже половина (42,5%) 
передбачала можливість 
підприємницької діяльності 
(ведення власного бізнесу); 
ризикований з точки зору 
торгівлі людьми варіант 
«Влаштовуватимусь на будь-яку 
роботу, яка дозволить мені 
непогано заробляти  (в тому 
числі і не за отриманою 
спеціальністю)» визнавала для 
себе можливим чверть опитаних 
учнів (24,1%).  

• Заключне опитування (2014). 

• Частка учнів, які для 
матеріального забезпечення 
свого життя збираються 
працювати за обраною 
професією, дещо знизилась (до 
72%), а тих, хто готовий 
влаштовуватись на будь-яку 
роботу, яка дозволить непогано 
заробляти – дещо збільшилась 
(до 30,9%).  



Мотивація вибору професії та способу 

трудової діяльності 

• Первинне опитування (2013)  

• для більшості учнів при виборі 

роботи важливими була її 

відповідність інтересам та 

здібностям (69,7%) та висока 

заробітна плата (57,4%).  

 

• Заключне опитування (2014). 

• несуттєво збільшилась поширеність 

мотиву розвитку особистості і 

самореалізації (з 31% до 36%), 

знизилась – мотивів розвитку 

кар’єри (з 40% до 25% у всіх учнів) 

• 48,4% опитаних планували 

можливість переїзду для 

навчання або роботи в інше 

місто або країну, лише 

14,7% однозначно не 

планували цього.  

• частка тих, хто планував 

власну мобільність, дещо 

знизилась (до 35,4%).  



Які дії учні вважають припустимими для 

отримання бажаного доходу 

• Первинне опитування (2013)  

• Більшість опитаних заради 
отримання бажаного доходу 
була готова багато працювати 
(69,5%), значна частина учнів 
припускала можливість багато 
навчатися, отримувати декілька 
професій (44,5%), проявляти 
творчий підхід, винахідливість і 
нестандартне мислення (46,8%), 
тобто використовувати 
соціально прийнятні, 
конструктивні засоби отримання 
доходу.  

• Однозначну готовність 
скористуватись ризикованими 
засобами заробітку висловили 
лише окремі опитані.  

• Заключне опитування (2014). 

• Дещо збільшилася частка учнів, 
які припускають можливість 
проявляти творчий підхід, 
винахідливість, нестандартне 
мислення (з 46,8% до 54,8% 
учнів взагалі і 57,5% тих, хто 
брав активну участь у заходах 
програми) та працювати на 
декількох роботах одночасно  

• Проведення заходів програми 
сприяло переорієнтації деяких 
учнів з ризикованих на 
конструктивні способи 
отримання доходів, проте цей 
вплив не був особливо значним.  



Зміни у характері домашнього (батьківського) виховання, 

спрямованого на протидію торгівлі людьми, в ході впровадження 

програми 

• Відповіді на запитання «Чи обговорюють Ваші батьки (опікуни) 
або родичі з вами наступні питання?» 

• 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 



Чи мають певний вплив бесіди учнів зі своїми батьками на теми, 

що стосуються працевлаштування та доходів, ризиків сучасного 

життя, торгівлі людьми, на уявлення та ставлення школярів 

стосовно цього явища. 

• Існує стійка залежність між кількістю тем, що 
обговорювались батьками з дітьми, та кількістю 
правильних відповідей дітей на запитання щодо 
ознак торгівлі людьми, кількістю позначених учнем 
правильних варіантів дій в ситуації трудової міграції, 
кількістю прийнятних для учні конструктивних 
способів отримання доходу. 

• В той же час теми, які безпосередньо стосуються 
протидії ТЛ, батьки не стали обговорювати з дітьми 
частіше. Це може бути пов’язано як із специфічністю 
самих тем, так і з тим, що батьки довіряють 
викладання цих тем навчальним закладам.  



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



Деякі висновки   
• Участь у заходах програми сприяє формуванню в учнів 

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

• Найкращі результати в оволодінні знаннями та навичками, 
необхідними для зниження ризику постраждати від торгівлі 
людьми, продемонстрували учні, які систематично брали 
участь у заходах програми.  

• Ефективність застосування програми «Особиста гідність. 
Безпека життя. Громадянська позиція» в рамках профілактики 
ТЛ пов’язана перш за все із систематичністю участі учнів у 
заходах програми, врахуванням індивідуальних особливостей 
навчальної діяльності учнів та гендерних особливостей і 
стереотипів учнів. 



Деякі висновки  
• Дослідження показало, що значній частині учнів властиві 

уявлення, цінності та настанови, що можуть підштовхнути їх до 
ризикованих практик (несвідоме ставлення до вибору професії, 
готовність виконувати будь-яку роботу заради належного 
доходу, нереалістичність очікувань щодо майбутнього доходу, 
обмежена кількість прийнятних для учня безпечних 
конструктивних соціально–прийнятних  засобів отримання 
бажаного доходу).  

• 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.  

• Переважна більшість опитаних учнів позитивно оцінює свої 
знання з питань, яким були присвячені профілактичні програми 
проекту. З іншого боку, близько чверті учнів вважають 
недостатніми свої знання з питань, які безпосередньо 
стосуються торгівлі людьми, та шляхів отримання допомоги 
тими, хто постраждав від неї.  



Рекомендації:  
• Необхідно приділити увагу мотивуванню учнів щодо активної 

систематичної участі у всіх заходах програми. Тільки 
систематичність участі створює умови для формування в 
учнів стійких системних знань, розуміння, настанов та 
навичок.  

• При роботі з цінностями учнів доцільно застосовувати методи 
формалізованих дискусій, диспутів, обговорення конкретних 
випадків, творів мистецтва (зокрема, сучасного кіно), формум-
театру тощо, що дають можливість учням виразити свої 
цінності, візуалізувати їх, критично їх оцінити, побачити і 
поступово прийняти альтернативні точки зору. 

• Окремо в ході занять мають обговорюватись гендерні 
стереотипи прийняття рішень та поведінки в ризикованих 
ситуаціях. Варто звернути увагу учнів на ризикованість і 
неефективність окремих мускулінних і фемінних моделей 
поведінки і спробувати знайти їм ефективніші альтернативи. 


