МЕТА ПРОЕКТУ:
Попередження торгівлі людьми та її негативних
наслідків шляхом розвитку соціальної роботи й
мобілізації громад за участі представників місцевих органів влади та місцевого самоврядування,
спеціалістів соціальної сфери та освіти, ініціативних груп та активістів громади.

КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ:
Київ, вул. Івана Франка, буд. 29
Тел: +(380-44) 238 62 50
Факс: +(380-44) 238 62 51
Е-mail: kyiv@sdc.net
web: www.swisscooperation.org.ua
Київ, вул. Михайлівська, буд. 8

ГЕОГРАФІЯ ПРОЕКТУ:

Тел: +(380-44) 568-50-15
Факс: +(380-44) 568-50-16
Е-mail: iomkiev@iom.kiev.ua
web: iomkiev@iom.int

- Володарський р-н, с. Республіка
- Новоазовський р-н, с. Козацьке

м.Львів, вул. Лисенка, буд. 21, 1 пов.

- Городенківський р-н, с. Вікно
- Рогатинський р-н, с. Чесники

Телефон: (+380-32) 297-66-24,
e-mail:office@zurc.org
web: www.zurc.org

- Кіровський р-н, с. Журавки
- Білогірський р-н
- Совєтський р-н, с. Присивашне
- Сокальський р-н, с. Тартаків
- Дрогобицький р-н, с. Доброгостів

м. Київ, вул. Маршала Тимошенко,
буд. 21, корпус, 2, к. 4;

ПРОЕКТ

Попередження
торгівлі людьми
шляхом розвитку
соціальної роботи та
мобілізації громад

Телефони: +38(044) 537-20-16,
Факс: +38 (044) 581 26 37;
e-mail: staff@ccf.kiev.ua
web: www.ccf.org.ua

НАГЛЯДОВА РАДА ПРОЕКТУ:
Міністерство України у справах сім'ї,
молоді та спорту
Міністерство освіти і науки України
Український науково-методичний центр
практичної психології і соціальної роботи
Спостерігачі Наглядової Ради:
Міжнародний жіночий правозахисний центр
"Ла Страда - Україна"
Координатор проектів ОБСЄ в Україні

2009 - 2011

ПАРТНЕРИ ТА ВИКОНАВЦІ ПРОЕКТУ:

ПРЕДСТАВНИЦТВО МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ З
МІГРАЦІЇ (МОМ) В УКРАЇНІ
Програма протидії торгівлі людьми

ВСЕУКРАЇНСЬКА БЛАГОДІЙНА
ОРГАНІЗАЦІЯ «УКРАЇНСЬКИЙ ФОНД
«БЛАГОПОЛУЧЧЯ ДІТЕЙ»

«ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР»

МЕТА:

МЕТА:

МЕТА:

Забезпечити належне виконання проекту та сприяти
активному залученню громад до роботи з попередження торгівлі дітьми та молоддю.

Запобігання торгівлі людьми та негативним наслідкам
цього явища в Україні через широке залучення місцевих громад, ініціативних груп, активістів, молоді та
соціальних працівників на селі у областях, які значно
постраждали від нелегальної міграції за кордон.

Формування життєвих навичок дітей шкільного віку як
важливої умови профілактики торгівлі людьми.

ШЛЯХИ РОБОТИ:
1. Комплексний підхід до вирішення проблеми.
2. Попередження та вирішення проблеми шляхом
розвитку громад.
3. Залучення місцевого населення до вирішення
проблем та використання напрацьованих матеріалів
на регіональному та національному рівнях.
4. Поєднання ресурсів державних, громадських та
міжнародних організацій.
5. Використання досвіду експертів з різних сфер
суспільства
ЗАВДАННЯ:
1. Загальне адміністрування проекту, координування
роботи партнерських організацій.
2. Підтримка робочих стосунків з представниками
уряду та іншими організаціями, що працюють у
сфері попередження торгівлі людьми.
3. Підготовка експертів з партнерських громадських
організацій до роботи з протидії торгівлі людьми.
4. Проведення зустрічей Наглядової Ради та
дотримання її рекомендацій.
5. Розробка та впровадження системи моніторингу та
оцінки проекту.
6. Звітування за результатами виконання проекту
перед донором та громадськістю.
7. Підготовка спеціалістів соціальної сфери та ініціативних груп до роботи з протидії торгівлі людьми.

ЗАВДАННЯ:
1. Проведення досліджень потреб громад.
2. Проведення навчальної програми з розвитку для
громад та ініціативних груп.
3. Розробка та впровадження планів місцевого
розвитку.
4. Впровадження програми малих проектів.
5. Вповадження програми із розвитку громад та
управління організаціям.

ЗАВДАННЯ:
1. Розробка та впровадження в загальноосвітніх
навчальних закладах програми для учнів «Особиста
гідність. Безпека життя . Громадянська позиція».
2. Забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів
методично-інформаційними матеріалами з питань
профілактики торгівлі людьми.
3. Підвищення професійної компетентності фахівців
соціальної сфери з питань профілактики торгівлі
людьми в громаді.
4. Створення міжвідомчої мережі підтримки профілактичної роботи щодо торгівлі людьми в загальноосвітніх
навчальних закладах.
5. Обмін досвідом пілотних громад з питань ефективної профілактики торгівлі людьми.

ЦІЛЬОВА ГРУПА ПРОЕКТУ:
Первинна група:
Ініціативні групи, які зможуть запровадити позитивні
зміни у своїх громадах, об’єднавши навколо себе
ініціативну молодь, місцевих вчителів, соціальних
працівників та організаторів.

ЦІЛЬОВА ГРУПА ПРОЕКТУ:
Первинна група:

Вторинна група:

Соціальні педагоги, практичні психологи, вчителі шкіл,
фахівці із соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю і спеціалісти ЦСССДМ, працівники відділів
освіти і науки та служб у справах дітей, представники
органів внутрішніх справ та неурядових організацій.

Діти мігрантів та їх батьки, підлітки та молоді сім'ї,
органи місцевої влади та самоврядування, активісти
неурядових організацій.

Вторинна група:
Діти шкільного віку та їхні батьки, активні члени громади, журналісти.

