
Результати впровадження програми 

виховних заходів з попередження торгівлі 

людьми «Особиста гідність. Безпека 

життя. Громадянська позиція» у 

загальноосвітніх навчальних закладах 
 

2 – 3 квітня 2015, Львів 



Участь учнів у заняттях за програмою «Особиста 

гідність. Безпека життя. Громадянська позиція» 



Уявлення учнів про сутність поняття “торгівля людьми” 



Визначення ключових ознак торгівлі людьми на початку та 

після впровадження програми, % 



Оцінка вірогідності стати жертвою торгівлі людьми 



Готовність до прийняття рішення в ситуації торгівлі 

людьми 

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 



Рішення щодо вибору майбутньої професії 



Спосіб майбутньої трудової діяльності 

Варіант відповіді 
Первинне 

опитування 

Заключне 
опитування, 

всі учні 

Учні, які брали 
систематичну 

участь в 
заходах 

програми 

Працюватиму за обраною професією 82,3 72 70,8 

Влаштовуватимусь на будь-яку роботу, 
яка дозволить мені непогано заробляти 
(в тому числі і не за отриманою 
спеціальністю) 

24,1 30,9 28,3 

Займатимусь власним бізнесом 42,5 34,4 30,1 

Буду вести своє домашнє господарство 10,4 5,2 2,7 

Планую жити за рахунок інших джерел 
доходів 3,7 3,5 4,4 



Мотивація вибору професії 

Варіант відповіді 
Первинне 

опитування 

Заключне 
опитування, 

всі учні 

Учні, які брали 
систематичну 

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 



Критерії майбутніх доходів 



Участь батьків у здійсненні профілактичної роботи з питань 

протидії торгівлі людьми 

Стать 

Кількість тем, що обговорюються 

батьками 

0-1 2-3 Більше 3-х 

Чоловіча 

18% 54% 28% 

Жіноча 

6% 50% 44% 



Самооцінка знань, отриманих під час впровадження 

програми 

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 організації, які можуть надати допомогу у випадку, коли людина постраждала 

від торгівлі людьми 



Оцінка батьків щодо участі їхніх дітей у програмі 



Український фонд “ Благополуччя дітей ” 

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/

