
Наявні методики та ресурси 

для превентивної роботи з 

протидії торгівлі людьми 

серед учнівської молоді
Ірина Мидловець, 

спеціаліст Програми протидії торгівлі людьми 

Представництва МОМ в Україні





Навіщо?

Хто?

Як?



Національна безкоштовна гаряча лінія 
з протидії торгівлі людьми та 

консультування мігрантів

0 800 505 501 (безкоштовно зі 
стаціонарних)

527 (безкоштовно з мобільних)



Статистичні дані НГЛ

2006-2017 рр. – 233 025 звернень

2017 рік – 19 458 звернень



www.527.org.ua

http://www.527.org.ua/


www.stoptrafficking.org

http://www.stoptrafficking.org/


Електронний навчальний курс для 
учнів 9-11 класів



Інформаційна кампанія «Небезпеку
видно не одразу»



Інформаційна кампанія «Небезпеку
видно не одразу»

 Дві версії роликів 

 Зовнішня реклама (борди, сітілайти, 

метролайти)

 Плакати для навчальних закладів

 Листівки для навчальних закладів



Відеоматеріали

Анімаційний фільм

«Зруйновані мрії» 

(MTV EXIT & BIRKII)

Фільм 

«Життя на продаж»

(MTV EXIT)



Арт-інсталяція «Невидимі»

 2014-2015 рік

 120 фігур, 40 історій

 9 міст

 Охоплено більше 8 млн людей



Інсталяція «ГРАНІ »

• 2016 – 2017 рік

• 3 інформаційні куби

• 16 міст

• Охоплено більше 100 000 осіб

3



Підвищення обізнаності 
вразливих дітей та молоді

 Реалізація проектів партнерськими громадськими

організаціями у 18 областях України

 Підготовка тренерів з числа активної учнівської молоді/

працівників ПТНЗ та інших установ, що працюють з

вразливими дітьми

 Проведення превентивних заходів навченими

тренерами, з 2015 року охоплено 31 140 осіб



Вулична акція до 1 червня «Алея мрій»



Вулична акція до 1 червня «Алея мрій»



Молодіжна літня школа 
«Разом до успіху»

 У 2016 році: команди з 27 учнів

та 12 соціальних педагогів /

психологів ПТНЗ з України,

Білорусі та Молдови

 У 2017 році: команди з 22

підлітків у конфлікті із законом

та 11 соціальних працівників/

психологів із 6 центрів пробації

України

 6 днів активної роботи за

темами: лідерство, безпечна

міграція, навички успіху,

здоровий спосіб життя, активна

громадянська позиція та

розробка власного соціального

проекту



Жива бібліотека «Ініціативи
різноманіття»

 6 «книг»

 Різні національності та 

культури 

 Різний міграційний 

досвід





Запитання?

imydlovets@iom.int

mailto:acherniavska@iom.int

