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Керівникам департаментів (управлінь)
освіти і науки обласних, Київської
міської
державних
(військовоцивільних) адміністрацій
Щодо запобігання торгівлі
людьми в умовах воєнної агресії
Шановні колеги!
Відповідно до статей 7, 9, 20, 21, 22, 23, 24 Закону України «Про
протидію торгівлі людьми» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012,
№
19-20,
ст.173)
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3739-17)#Text
Міністерство освіти і науки України, органи управління освітою, заклади
освіти, особливо у період військової агресії, мають впроваджувати в освітній
процес заходи щодо підвищення рівня обізнаності здобувачів освітніх послуг
та їх батьків з питань запобігання торгівлі людьми.
Принагідно інформуємо, що торгівля людьми - здійснення незаконної
угоди, об'єктом якої є людина, а так само вербування, переміщення,
переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою
експлуатації, у тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства,
шантажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою
застосування насильства, з використанням службового становища або
матеріальної чи іншої залежності від іншої особи, що відповідно
до Кримінального кодексу України визнаються злочином.
Жінки та діти, які змушені зараз покинути Україну через військову
агресію Росії та прямують до сусідніх країн, стикаються з ризиками торгівлі
людьми. Водночас чоловіки, що залишаються всередині країни, також можуть
стати здобиччю торговців людьми. Втрата роботи і доходу внаслідок війни,
обмежені можливості забезпечити головні потреби внутрішньо переміщених
осіб, біженців та постраждалого від війни населення призведуть до зростання
ризиків.

Злочинний світ пристосовується до змін реальності, полюючи на нові
жертви, торговці людьми готуються скористатися вразливістю тих, хто
змушений покинути Україну.
Пріоритетом в освітній діяльності закладів освіти щодо запобігання
торгівлі людьми є підвищення загального рівня правової свідомості дітей та
молоді, формування навичок безпечної поведінки під час подорожі, у новому
місці перебування та вдома, виховання поваги до прав та основних свобод
людини, толерантне ставлення до потерпілих від торгівлі людьми.
Педагогічні працівники закладів освіти мають можливість скористатися
електронним банком науково-методичної літератури, розміщеним на сайті
МОН за посиланням: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovnarobota-ta-zahist-prav-ditini/protidiya-torgivli-lyudmi
Інформаційні матеріали Представництва МОМ в Україні щодо
безпечних подорожей:https://bit.ly/ЗагальніПравилаБезпеки; щодо онлайнквестів для роботи із старшокласниками: https://quest.stoptrafficking.org/start
Звернутися за практичними порадами можна до: Національної гарячої
лінії з протидії торгівлі людьми та консультування мігрантів 527, що працює
за підтримки МОМ, з 8:00 до 20:00 за номером 527 (безкоштовно з мобільних
телефонів) або 0 800 505 501 (безкоштовно зі стаціонарних телефонів). Особи,
які перебувають за кордоном, можуть звернутися до консультантів гарячої
лінії за електронною адресою 527.hotline@gmail.com;
Національної дитячої «гарячої лінії» за телефоном 0 800 500 225 або
116 111 (для дзвінків з мобільного) та Національної «гарячої» лінії з
попередження насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації 0 800
500 335 або 116 123 (для дзвінків з мобільного) ГО «Ла Страда-Україна».
Принагідно пропонуємо для використання контакти громадських
організацій, які надають послуги щодо захисту внутрішньо-переміщених осіб
та постраждалого населення внаслідок збройної агресії Росії (додається).
Зміст листа просимо довести до відома керівників органів управління
освітою різного рівня, керівників та педагогічних працівників закладів освіти
з метою організації діяльності щодо захисту прав та інтересів дітей та всіх
учасників освітнього процесу.
Додаток : на 1 арк.

З повагою
Заступник Міністра

Ніна Березіна (050) 931 58 87

Віра РОГОВА

Область

НУО

Волинська

ГО «Волинські
перспективи»

Тернопільська

ГО ТМЖК
«Відродження
нації»

Дніпропетровська

ГО «Промінь
Дніпро»

Рівненська

ГО «Центр
підтримки
громадських
ініціатив
«Чайка»

Кіровоградська

ГО Обласний
жіночий
інформаційний
центр (ОЖЦ),

Контактна особа Контактний номер

e-mail

Пахом’юк Ніна
Володимирівна

Роб./факс: 0332-76-76-66,
Моб.: +38-050-690-48-29

vperspectives@gmail.com,
extrim@lt.ukrtel.net

Кравець Галина
Омелянівна

Роб.: 0352-52-39-52,
Факс: 0352-52-57-05,
Моб.: +38-067-391-48-16

galina_kravets@ukr.net

Пасєчнік Марина
Моб.: +38-067-933-01-76
Миколаївна
Моргун Олена
Леонідівна

Моб.: +38-056-789-80-18,
+38-066-407-20-38,

Гунько Лариса
Роб./факс: 0362-46-09-67,
Петрівна,
Моб.: + 38-096-126-52-58
Білковська Тетяна
моб.: + 38-097-549-57-30
Миколаївна
Гаращенко Олена
Роб/факс: 0522-22-65-79,
Миколаївна
Охріменко Марія
Моб.: +38-094-938-90-87
Сергіївна

pasechnik.marina11@gmail.
com
promindnipro@gmail.com
morgunolena@gmail.com

centerchaika@gmail.com
chayka@rivne.com

omh@library.kr.ua

Аліна Осокіна

Моб.: +38-050-704-41-99

Закарпатська
громадська
жіноча
організація
«Веста»
ЗГЖО «Веста»

Сабадош Інна
Василівна

Роб.: 0312-61-62-91,
Моб.: +38-050-693-95-13

Вінницька

ВОПО
«Джерело
надії»

Студілко Алла
Вячеславівна

Роб.: 0432-26-31-82,
Моб. +38-067-135-57-61

Несват Наталія
Андріївна

Тел./Факс: 0472-71-22-54,
Моб.: +38-093-525-93-58,

natasha30n78@gmail.com

Черкаська

Черкаська
благодійна
організація
ЛЖВ «Від серця
до серця»

Моб. +38-063-217-44-27

smaryna1985@gmail.com

Закарпатська

Стадник Марина

alina.veriz@gmail.com

vestainna@gmail.com
inna.sabadosh@gmail.com

astudilko@gmail.com

Івано-Франківська

БО
«Благодійний
фонд «Карітас
ІваноФранківськ
УГКЦ»

Козакевич Наталія Роб.: 0342-77-99-89,
Дмитрівна
Факс: 0342-77-86-89

nkozakevych@ukr.net

Дрозд Роман
Антонович
Полтавська

БО «Світло
надії»

Роб/факс: 0532-60-60-81
/ 69-42-50,
Моб: +38-094-869-42-50,
+380505278755

Роб/факс: 0532-60-60-81
Анатолій Павленко / 69-42-50,
Моб: +38-066-910-68-84

Одеська

Запорізька

Хмельницька

Львівська

ГР «Віра, Надія,
Любов»

Громадська
правозахистна
організація
«ЕгідаЗапоріжжя»

БФ «Ксена»

ГО «Центр
«Жіночі
перспективи»

caritas-ivanofrankivsk@ukr.net

romdrozd@gmail.com

anatolii.pavlenko@lightofho
pe.com.ua

Семікоп Тетяна
Євгенівна

Раб./факс: 048-777-25-17,
Моб. +38-067-483-77-19

Semikop@te.net.ua

Левіна Елізавета
Олександрівна

Раб./факс: 048-777-25-17,
Моб. +38-063-861-27-71

Semikop@te.net.ua

Шостак Антоніна
Петрівна

Роб./факс: 061-220-74-03,
Моб.: +38-095-245-30-88,
+38-097-435-17-64

Заїкіна Наталя

Моб.: +38-067-957-66-52

Устинова Оксана
Анатоліївна

Моб.: +38-067-223-41-85,
+38-066-826-70-17

ksenaustynova@gmail.com

Максимович
Любов
Володимирівна

Роб.тел: 0322-95-50-60,
Моб. +38-067-671-25-57

Luba@women.lviv.ua
women@women.lviv.ua

Кальбус Олена

Моб. +38-097-448-22-74

kalbusolena@gmail.com

egidazp@ukr.net

