
Про хід виконання заходів з протидії торгівлі людьми в Болградському районі

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2012 року № 783 «Про затвер
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми», у Болградському р
півріччя 2021 року проведено наступні заходи.

На сайті Болградської районної державної адміністрації створено розділ «Протидія торгівлі люд
домашньому насильству», в якому розміщені телефони районних служб, а також Національної
попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації.

Управлінням соціального захисту населення на сайті Болградської районної державної адмініс
інформація «Як не стати жертвою торгівлі людьми – корисні поради», дорожня карта для осіб, 
торгівлі людьми, плакати «Якщо ти став жертвою торгівлі людьми – куди звертатись» розміщен
районній філії Одеського обласного центру зайнятості, центральній районній лікарні та в сільсь
Крім того, ці плакати розміщені в місцях великого скупчення людей: на автовокзалі, у Болградс
відділі ГУНП України в Одеській області, у КУ «Центрі надання соціальних послуг» та інші.

У березні та червні 2021 року у рамках проведення інформаційної кампанії фахівцями управлін
захисту населення знайомили мешканців та гостей міст Болград та Арциз з тим, як захистити с
в рабство», не стати «живим товаром». Акція проводилась на площах міст і на автовокзалах, д
скупчення людей. Крім усних роз’яснень були роздані листівки з виготовлених Міністерством со
макетів соціальної реклами з протидії торгівлі людьми (роздано 80 листівок).

У звітному періоді 2021 року філіями Одеського обласного центру зайнятості в Болградському 
проведено 30 профінформаційних групових заходів «Ризики нелегальній трудовій міграції» на я
402особи.

З метою привернення уваги та підвищення рівня обізнаності громадськості до проблем торгівлі
домашнього насильства, 19 травня 2021 року фахівці управління соціального захисту населенн
районної державної адміністрації, КУ «Центр надання соціальних допомог» Болградської міськ
Болградського бюро правової допомоги Ізмаїльського місцевого центру з надання безоплатної 
допомоги та Болградської районної філії Одеського обласного центру зайнятості провели інфо
просвітницький семінар.

В ході зустрічі, яка відбулася на базі Болградської районної філії Одеського обласного центру з
мали змогу отримати інформацію щодо видів домашнього насильства, відповідальності за його
експлуатації, шахрайських схем вербування та найголовніше – правил безпечного працевлашт
Також було поінформовано про організації та установи, куди можна звернутися за допомогою, 
сучасне рабство, а також про дорожню карту для надання допомоги особам, які постраждали в
та домашнього насильства.

Протягом І півріччя 2021 року на сайті районної державної адміністрації та у соціальній мережі 
6 статей за тематикою протидії торгівлі людьми.

На сайтах загальноосвітніх шкіл району розміщено інформацію про алгоритм дій для осіб, які п
торгівлі людьми.


