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Матеріальна незабезпеченість,

безробіття,

складність набуття професії

пошук заробітків на чужині



* створення єдиної системи роботи правоохоронних органів та неурядових 

організацій, закладів освіти щодо протидії порушенням прав людини;

* комплексність, що передбачає поєднання різних засобів впливу на 

особистість, умови її життя і виховання та тематик (торгівлі людьми, 

насильства, експлуатації)

* плановість, програмно-цільовий підхід до організації діяльності з 

попередження торгівлі людьми, насильства, експлуатації тощо;

* багатоступеневість заходів загального і соціального попередження 

експлуатації і торгівлі людьми серед студентської  молоді;

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

виховної роботи

щодо запобігання торгівлі людьми



* диференціація та індивідуалізація заходів допомоги у вихованні 

конкретної особи з урахуванням її вікових та психологічних особливостей, 

причин та умов порушення її поведінки; 

* єдність заходів педагогічного впливу та соціальної допомоги; 

* єдність колективних, групових та індивідуальних заходів; 

* конкретність і реальність профілактичних дій щодо порушення прав 

людини. 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ

виховної роботи

щодо запобігання торгівлі людьми



Функції педагогічного впливу 

розробка і впровадження засобів і методів 

формування соціальної відповідальності студентів.





У нашому навчальному закладі серйозну увагу 

звертаємо на вирішення проблеми організації 

позанавчальної діяльності, забезпечення 

змістовного і цікавого дозвілля молоді.



Види цілеспрямованої діяльності:

 заходи щодо попередження умов, які сприяють проявам 

протиправної поведінки серед студентської молоді 

(бесіди, тренінги, зустрічі з представниками 

правоохоронних органів);

 заходи щодо оздоровлення умов середовища 

життєдіяльності студентів, що створюють неможливість 

протиправної поведінки з їх боку;

 активація заходів педагогічного впливу на осіб, які мають 

намір виїхати за кордон (поради щодо працевлаштування);

 систематизація заходів щодо запобігання торгівлі людьми, 

попередження небезпеки стати жертвою «білого рабства»; 

 індивідуалізація педагогічних засобів профілактичного 

впливу в навчально-виховному процесі.





* приклади дискримінації, насильства, торгівлі 

людьми в Україні;

* наводимо приклади про фактичні умови 

повсякденного життя жінок та дівчат за кордоном;

* проводимо аналіз факторів, які впливають на 

торгівлю людьми в Україні та в різних регіонах 

планети як одну з причин порушення прав людини й 

основних свобод особи; 

* розкриваємо роль спеціальних органів в Україні, які 

здійснюють нагляд за дотриманням прав людини.

Рекомендуємо використовувати:



Форми роботи щодо профілактики торгівлі 

людьми у нашому навчальному закладі: 

 лекційна робота;

 організація позааудиторних занять;

 організація клубу правових знань;

 лекторії (кіно-, відео-) правових знань;

 організація зустрічей з працівниками 

правоохоронних органів;

 організація і проведення конкурсів, диспутів, 

тижнів правових знань у галузі прав людини.







Розминка

“Асоціації”



Аналіз ситуацій

Ситуація 1

«…Мене зачинили в окремій кімнаті в готелі, 

нікуди не випускали, хоча і годували 

хлібом та водою, але вони приходили 

кожен день і питали, чи я знаю, де мій брат, 

казали, що поки я не відповім, мене нікуди 

не випустять...»

Завдання: Проаналізувати ситуацію. 

Які права були порушені?



Ситуація 2

«...Мені  запропонували 7 тисяч фунтів 

стерлінгів зарплати, гідні умови 

проживання у Великій Британії. Натомість, 

не годували, не платили і навіть забрали 

паспорт».

Завдання: Проаналізувати ситуацію. 

Які права були порушені?

Аналіз ситуацій



Права, що порушуються в ситуації 

торгівлі людьми:

 право на життя, свободу та безпеку; свобода від 

рабства; рівність перед законом; свобода 

пересування та проживання; свобода від 

несанкціонованого затримання, арешту чи 

вигнання;

 свобода від знущань та жорстокості, негуманного 

чи принизливого ставлення, покарання; свобода 

думки, совісті та віросповідання; право на працю, 

створення профспілок та приєднання до 

профспілок; право на відповідний рівень життя; 

право на відпочинок; свобода одруження.



Дерево побажань 

Побажання людині,

що їде за кордон: 



Надання необхідної 

достовірної інформації
Заборони, 

залякування 

негативними 

фактами 
Свідомий і виважений 

вибір



Дякую за увагу!


