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Вступне слово
У цілому світі останні десятиліття ознаменували швидкий розвиток телефонного консультування (телефонної допомоги). Люди телефонують та консультуються з різних питань: фінансових, юридичних, медичних, соціальних, інформаційних тощо. В багатьох країнах
будь-яка особа, незалежно від потреб і характеру запиту, має право
на отримання безкоштовної консультації соціального характеру, і залежно від потреб особи її буде направлено до фахівця: психолога/ині,
юриста/ки чи соціального працівника/ці.
В Україні телефонна допомога як вид соціальної послуги продовжує зростати і зміцнюватись як організаційно, так і професійно.
При такій допомозі надаються психологічні, юридичні та інформаційні
консультації.
Згідно з «Державним стандартом соціальної послуги консультування» (№ 678 від 2 липня 2015 р.) телефони «гарячої лінії» належать до дистанційного консультування – заочного консультування,
здійснюваного суб’єктом, що надає соціальну послугу за запитами
отримувачів за допомогою технічних засобів (телефонне, онлайн
консультування), яке за потреби забезпечує анонімність отримувача
соціальної послуги. Закон України «Про протидію торгівлі людьми»
визначає торгівлю людьми як здійснення незаконної угоди, об’єктом
якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування,
передачу або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, зокрема сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу,
вразливого 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. Торгівля людьми
може здійснюватися й без ознаки перетину кордону, тобто «внутрішня» торгівля людьми, коли відбувається переміщення з одного регіону
до іншого в межах однієї країни.
Торгівля людьми є кримінальним злочином та одним із найганебніших явищ у сучасному суспільстві, і телефонне консультування
може стати як профілактикою, так і дієвою допомогою в разі виникнення проблем. Консультування на таких «гарячих лініях» повинно
відповідати міжнародним стандартам та вимогам телефонного консультування фахівцями з відповідною підготовкою.
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«Гарячі лінії» можуть бути національними – охоплювати всю територію України, а також регіональними – працювати в певній області, місті чи селищі.
Національними «гарячими лініями» в Україні, які консультують з
питань торгівлі людьми, є:
№

Назва лінії

Контакти

1

Національна «гаряча лінія» з попередження
домашнього насильства, торгівлі людьми і
гендерної дискримінації (цілодобова)

0 800 500 335

Національна «гаряча лінія» з питань протидії
торгівлі людьми та консультування мігрантів (з
8.00 до 20.00 год.)

0 800 505 501

2

116 123,

527,

Ці «гарячі лінії» пройшли довгий шлях та мають свою історію.
У другій половині 90-х років ХХ століття державні та громадські
організації звернули увагу на численні випадки втягнення українських
громадян у торгівлю людьми. Першою громадською організацією, яка
почала діяльність із попередження торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим за допомогою консультування на телефоні, у
1997 р. була ГО «Ла Страда-Україна» (до лютого 2016 р. – Міжнародний жіночий правозахисний центр «Ла Страда-Україна»). Перший
телефон мав київський міський номер, який планувалося використовувати як «гарячу лінію» щовівторка з 10.00 год. до 16.00 год., але
абоненти телефонували, не зважаючи на день тижня та час, оскільки
мали величезну потребу в таких послугах. «Гаряча лінія» розвивалась і в 2003 р. було отримано безкоштовний номер по всій Україні –
лінія стає Національною. До питань щодо протидії торгівлі людьми додалися проблеми домашнього насильства, а згодом і ґендерної дискримінації. В 2016 р. розпочато цілодобове консультування. Так чотиригодинна робота переросла в цілодобову та щоденну
(24/7). Запити можна подавати і в електронному вигляді на адресу:
info@la-strada.org.ua.
Впродовж 1999-2004 рр. за підтримки Офісу Координатора Проектів ОБСЄ в Україні ГО «Ла Страда-Україна» у співпраці з громадськими організаціями впроваджувала проект створення та функціонування
регіональних «гарячих ліній» з питань протидії торгівлі людьми –
в Харкові («Жіноча громада»), в Ужгороді («Веста»), у Тернополі («Відродження нації»), в Луганську («Жінки Донбасу»), в Одесі («Віра. Надія. Любов»), у Севастополі («Молодіжний центр жіночих ініціатив»).
6

На початку двохтисячних років місцеві «гарячі лінії» з протидії торгівлі
людьми працювали також на базі центрів «Жінка для Жінки», створених за підтримки Вінрок Інтернешнл (Львів, Донецьк, Дніпро, Чернівці,
Рівне, Житомир, Херсон). На даний час діють регіональні «гарячі лінії», які займаються профілактикою торгівлі людьми, допомогою постраждалим, моніторингом проблеми, серед яких:
•
Вінницька область. «Гаряча лінія» з протидії домашньому
насильству та торгівлі людьми (0-800-75-04-75), з 2009 року
фінансує Вінницька обласна державна адміністрація. Інформаційні та психологічні консультації, соціальний супровід
постраждалих та супровід судових процесів здійснювала
ГО «Прогресивні жінки»1, а тепер ГО «Джерело надії”2.
•
Харківська область. Регіональна консультативна телефонна
«гаряча лінія» з попередження торгівлі людьми на базі Харківської міської організації «Жіноча громада»3.
•
Закарпатська область. «Гаряча лінія» при ЦСПД Закарпатської ОДА та інші.
З 2006 р. за підтримки Міжнародної організації з міграції в Україні на базі громадської організації «ТМЖК «Відродження нації» працює Національна «гаряча лінія» з питань протидії торгівлі людьми та
консультування мігрантів, спеціалісти якої надають консультації громадянам, котрі планують поїхати за кордон або повернулися в Україну із-за кордону, та іноземцям, які перебувають в Україні. За адресою 527.org.ua можливі електронні консультації (форма «Поставити
запитання»).
Консультації на всіх лініях надаються безкоштовно та конфіденційно!

1
ГО «Прогресивні жінки»: офіц. веб-сайт http://www.women.vn.ua/proekty/68-hariacha-liniia-z-protydii-domashnomu-nasylstvu-ta-torhivli-liudmy.
2
ГО «Джерело надії» https://springofhope.org.ua/
3
Всеукраїнська мережа осередків ґендерної освіти: офіц. веб-сайт: http://gendercenter.sumdu.edu.ua/index.php/phones.
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1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СТАНДАРТНИХ
ОПЕРАЦІЙНИХ ПРОЦЕДУР
Стандартні операційні процедури (далі – СОП) телефонного
консультування з попередження торгівлі людьми та надання допомоги постраждалим – це документально оформлений алгоритм дій
консультантів «гарячих ліній» з надання послуг телефонного інформаційно-мотиваційного консультування абонентам/абоненткам для
попередження торгівлі людьми, ідентифікації та організації надання
допомоги особам, які постраждали від торгівлі людьми.
Мета СОП – формування єдиного, уніфікованого підходу з організації соціальної послуги телефонного консультування з урахуванням міжнародних стандартів та українського законодавства, вимог та
критеріїв до надання послуг телефонного консультування особам, які
постраждали від торгівлі людьми або є особами, які ймовірно або потенційно постраждали.
ЗАВДАННЯ СОП:
•
сприяти ефективній взаємодії та єдності підходів у діяльності
організацій та установ, що забезпечують послугу телефонного консультування особам, які звертаються на «гарячу лінію»
з питань протидії торгівлі людьми самостійно або щодо яких
надійшло таке звернення;
•
запровадити уніфікований алгоритм телефонного консультування у випадку звернення на «гарячу лінію» особи, яка
має питання щодо торгівлі людьми чи безпечного виїзду за
кордон, або особи, котра ймовірно постраждала від торгівлі
людьми, з метою попередньої ідентифікації такої особи, надання їй ефективної та всебічної інформаційної, правової,
психологічної підтримки, а також сприяння в разі потреби організації психосоціальної та медичної допомоги, перенаправлення до відповідних державних та недержавних структур і
установ, які є суб’єктами надання допомоги особам, котрі постраждали від торгівлі людьми, а також до інших недержавних, міжнародних організацій.
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2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ПРОТИДІЇ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ
В УКРАЇНІ
Для запобігання та протидії торгівлі людьми, ефективного перенаправлення та належного реагування на такі випадки потрібно знати
нормативно-правові акти, які регламентують цю діяльність.
Міжнародними документами з питань протидії торгівлі людьми, які чинні в Україні, є:
1. Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності від 15 листопада 2000 р., ратифікована Україною в
2004 р., та два протоколи до неї: Протокол про попередження і припинення торгівлі людьми, особливо жінками і дітьми,
та Протокол проти незаконного ввозу мігрантів по суші, морю
і повітрю, що доповнює Конвенцію;
2. Конвенція ООН про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо
жінок, ратифікована Україною в 1981 р.;
3. Конвенція Ради Європи про захист дітей від сексуальної експлуатації та сексуального розбещення (CETS № 201), ратифікована Верховною Радою України в 2007 р.;
4. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі
людьми, ратифікована Верховною Радою України в 2010 р.;
5. Конвенція МОП № 182 Про заборону та негайні заходи щодо
ліквідації найгірших форм дитячої праці, ратифікована Верховною Радою України в 2000 р.;
6. Конвенція № 29 МОП Про примусову чи обов’язкову працю,
ратифікована Україною в 1956 р.
Національне законодавство в сфері протидії торгівлі людьми:
•
Стаття 149 «Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо
людини» Кримінального кодексу України передбачає кримінальну відповідальність за вчинення цього діяння.
•
Закон України «Про протидію торгівлі людьми» від 20 вересня
2011 р. визначає організаційно-правові засади протидії тор9

•

•

•

•

•

гівлі людьми, основні напрями державної політики та засади
міжнародного співробітництва у цій сфері, повноваження органів виконавчої влади, порядок встановлення статусу осіб,
які постраждали від торгівлі людьми, та порядок надання допомоги таким особам.
Закон України «Про соціальні послуги» визначає основні
організаційні та правові засади надання соціальних послуг
особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та
потребують сторонньої допомоги, зокрема постраждалим від
торгівлі людьми.
Закон України «Про захист персональних даних» регулює
правові відносини, пов’язані із захистом і обробкою персональних даних, і спрямований на захист основоположних
прав і свобод людини і громадянина, зокрема права на невтручання в особисте життя у зв’язку з обробкою персональних даних.
Закон України «Про громадські об’єднання» визначає правові
та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення
громадських об’єднань, зокрема тих, які працюють у напрямі
запобігання та протидії торгівлі людьми.
Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» визначає засади державної ґендерної
політики, спрямованої на подолання дискримінації за ознакою статі.
Закон України «Про засади державної політики запобігання
та протидії дискримінації» визначає недискримінацію за будьякою ознакою як важливий принцип діяльності державних та
недержавних суб’єктів.

Окрім того в законодавстві України існує ряд відповідних підзаконних нормативно-правових актів:
Нормативно-правовий акт

Дата затвердження,
номер

Постанова Кабінету Міністрів України «Про Наці- 18 січня 2012 р., № 29
онального координатора у сфері протидії торгівлі
людьми»
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Нормативно-правовий акт

Дата затвердження,
номер

Постанова Кабінету Міністрів України «Про за- 23 травня 2012 р.,
твердження Порядку встановлення статусу осо- № 417
би, яка постраждала від торгівлі людьми»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про за- 22 серпня 2012 р.,
твердження Порядку взаємодії суб’єктів, які здій- № 783
снюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про за- 24 лютого 2016 р.,
твердження Державної цільової соціальної про- № 111
грами протидії торгівлі людьми на період до 2020
року»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про за- 18 квітня 2012 р.,
твердження Положення про створення та функці- № 303
онування Єдиного державного реєстру злочинів
торгівлі людьми»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про за- 25 липня 2012 р.,
твердження Порядку виплати одноразової мате- № 660
ріальної допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми»
Постанова Кабінету Міністрів України «Про консультативно-дорадчі органи з питань сім’ї, ґендерної рівності, демографічного розвитку та протидії
торгівлі людьми»

5 вересня 2007 р.,
№ 1087, зі змінами
3 травня 2012 р.,
№ 354

Наказ Міністерства соціальної політики України
«Про затвердження форм заяв про встановлення
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, журналу реєстрації заяв осіб, які мають намір
отримати статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, розписки про нерозголошення відомостей, облікової картки особи, яка вважає себе
постраждалою від торгівлі людьми, журналу реєстрації видачі довідок про встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми»

18 червня 2012 р.,

Наказ Міністерства соціальної політики України
«Про затвердження форми оцінки потреб особи, яка постраждала від торгівлі людьми; плану
реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі
людьми; обліку осіб, які постраждали від торгівлі
людьми; звіту щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»

14 вересня 2012 р.,
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№ 366 (зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 9 липня
2012 р.
за № 1133/21445)

№ 578, зареєстрований
у Міністерстві юстиції
України
2 жовтня 2012 р.
за № 1679/21991

Нормативно-правовий акт

Дата затвердження,
номер

Наказ Міністерства соціальної політики України 30 липня 2013 р.,
«Про затвердження стандартів надання соціаль- № 458, зареєстрований
них послуг особам, які постраждали від торгівлі у Міністерстві юстиції
людьми»
України 5 серпня
2013 р. за
№ 1327/23859,
№ 1328/23860 та
№ 1329/23861
Наказ Міністерства соціальної політики України 11 січня 2016 р., № 4/5
та Міністерства внутрішніх справ України «Про
затвердження Інструкції зі збору та моніторингу
статистичної інформації щодо осіб, які постраждали від торгівлі людьми»
Наказ Міністерства соціальної політики України
«Про утворення Державної установи «Кол-центр
Міністерства соціальної політики України з питань
протидії торгівлі людьми, запобігання та протидії
домашньому насильству, насильству за ознакою
статі та насильству стосовно дітей»

11 грудня 2018р.,
№ 1852, зареєстровано
в Міністерстві юстиції
України 22 грудня
2018 р. за
№ 1458/32910

Телефонне консультування визначено Наказом Міністерства соціальної політики від 2 липня 2015 р. № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування».
Дистанційне консультування – заочне консультування, здійснюване суб’єктом, що надає соціальну послугу за запитами отримувачів
за допомогою технічних засобів (телефонне, онлайн консультування), яке за потреби забезпечує анонімність отримувача соціальної
послуги.
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3. КЕРІВНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ
«ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ»
Реалізація державної політики з протидії торгівлі людьми та захисту прав постраждалих, яка базується на міжнародних документах
та на національному законодавстві, зокрема на вище згаданих нормативно-правових актах, передбачає дотримання консультантками та
консультантами певних принципів та підходів при консультуванні осіб,
які до них звертаються. Йдеться про:
•
повагу та неупереджене ставлення до осіб, які постраждали
від торгівлі людьми або є ймовірно постраждалими;
•
повагу до приватного життя;
•
добровільність отримання допомоги;
•
отримання допомоги без необхідності взаємодії з правоохоронними органами;
•
конфіденційність інформації про осіб, які постраждали від
торгівлі людьми;
•
пріоритет прав постраждалих;
•
принцип справжньої рівності;
•
взаємодію органів виконавчої влади поміж себе, з відповідними органами, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, та з громадськими й міжнародними організаціями.
Керівні принципи – фундаментальні ідеї, положення, вимоги, які
визначають зміст і сутність діяльності «гарячої лінії» та консультантів,
якими вони послуговуються в процесі своєї роботи.
Принцип анонімності – особа, яка звернулася на «гарячу лінію»,
має право не надавати своїх даних і залишитися анонімною.
Принцип конфіденційності та захисту персональних даних –
спеціалісти/спеціалістки, які консультують на «гарячій лінії», зобов’язані забезпечувати збереження особистої інформації в інтересах особи, яка звернулася на «гарячу лінію». Будь-яка конфіденційна інформація не може бути розголошена як всередині організації, так і серед
будь-яких інших державних, недержавних установ (структур), а також
серед третіх осіб без згоди особи.
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Принцип інформованої згоди – спеціалісти/спеціалістки, які консультують на «гарячій лінії» особу, обов’язково роз’яснюють, які дії,
процедури, заходи можуть бути вжиті таким чином, щоб особа могла зрозуміти їх та дати свою згоду.
Принцип дотримання прав і свобод людини – консультування
спрямовується на забезпечення та відновлення прав і свобод кожної
людини та запобігання їхньому подальшому порушенню та базується
на основоположному принципі дотримання прав людини.
Принцип недискримінації – особи, які звертаються на «гарячу
лінію», мають право на отримання всіх послуг, які надаються на «гарячих лініях», незалежно від статі, віку, віросповідання, сексуальної
орієнтації, національної приналежності, соціального статусу, стану
здоров’я тощо.
Принцип компетентності і професіоналізму – консультування
на «гарячій лінії» здійснюється спеціалістами/спеціалістками з відповідною фаховою підготовкою (юридичною, психологічною, соціальною), спеціальними знаннями щодо протидії торгівлі людьми та навичками надання кваліфікованої підтримки й допомоги, відповідно до
потреб особи, яка звернулася на «гарячу лінію».
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4. СОП 1. Послуги дистанційного
консультування на «гарячій лінії»
Телефонне консультування є дистанційним консультуванням та
одним із видів соціальних послуг і може виконувати кілька функцій,
бо запити абонентів можуть бути різними та стосуватися кількох проблем. На «гарячі лінії» звертаються особи, які потребують додаткової інформації перед виїздом за кордон, мають міграційні настрої і
їм необхідна лише інформація (адреси, телефони, рекомендації з
безпечного перетину та перебування за кордоном). Інші абоненти
можуть просити про допомогу, бо переживають негативні почуття чи
труднощі, які виникли через ситуації, пов’язані з торгівлею людьми,
зокрема такими, як обман, різні види насильства та експлуатації, погрози, економічні проблеми, непоінформованість тощо. Також можуть
звертатися родичі чи знайомі постраждалих від торгівлі людьми, щоб
дізнатися, як можна їм допомогти.
При наданні послуг телефонного консультування необхідно враховувати наступні параметри допомоги.
•
Доступність – допомога особі, що передбачає перенаправлення, має географічну доступність, тобто інформація про послуги і можливості доступу до них надається з урахуванням
місця знаходження абонента.
•
Своєчасність – допомога особі, яка звертається за інформацією, щоб оминути проблеми, або є ймовірно постраждалою
від торгівлі людьми, повинна надаватися своєчасно, в момент
звернення на «гарячу лінію», з метою попередження та уникнення негативних психологічних, економічних, соціальних наслідків.
•
Інформативність – особа, яка звертається на «гарячу лінію»,
потребує інформації або підтримки та допомоги. Важливою
складовою є повнота, інформативність та якість ресурсу
(психологічного, інформаційного), який надає спеціаліст/спеціалістка під час телефонного консультування.
•
Систематичність – у разі потреби особа має право звертатися на «гарячу лінію» неодноразово. Консультація надається
відповідно до потреби. Потреби особи можуть включати кілька питань та проблем, які можуть вирішуватись поступово.
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При наданні телефонного консультування консультант/ка повинен/на:
•
застосовувати методи активного слухання;
•
у доброзичливій, конфіденційній атмосфері «розплутати клубок» емоцій та проблем;
•
надати консультативну допомогу та/або емоційну підтримку;
•
перенаправити за потреби до спеціаліста (із соціальної служби, психолога, юриста, адвоката та ін.);
•
тактично завершити розмову.
При консультуванні на «гарячих» інформаційно-консультативних
телефонних лініях виділяють основні функції у допомозі людям, які
телефонують:
•
інформування;
•
емоційна, психологічна підтримка;
•
правове консультування;
•
інтервенція.
При консультуванні у випадку потрапляння до ситуації торгівлі
людьми консультанти мають спочатку зосередитись на емоційній підтримці абонента, а потім надати інформацію, яка може допомогти, чи
запропонувати якісну допомогу інших фахівців (юриста, психолога,
відповідної служби соціальної допомоги тощо).

Інформування
Інформування – це поширений вид телефонної допомоги/консультування. Консультанти здійснюють інформаційно-мотиваційне консультування з метою надання абоненту інформації та підтримки, які допомагають йому ухвалити усвідомлене рішення й оцінити ресурси.
Абоненти, які планують подорож за кордон, незалежно від її мети,
можуть отримати інформацію про законодавство країн, про установи,
куди можна звернутись у разі виникнення проблем, та отримати інші
рекомендації щодо перебування за кордоном.
Для постраждалих або ймовірно постраждалих від торгівлі
людьми відповідна інформація часто відіграє вирішальну роль. Консультант/ка надає інформацію щодо організацій/установ, де можна
отримати відповідну допомогу (медичну, психологічну, юридичну, соціальну), а саме: контакти державних та недержавних організацій,
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структур соціальних установ, притулків для постраждалих, які розташовані в районі проживання особи, котра звернулась, інформує абонента/ку про його/її права та можливості, відповідні процедури тощо.
Консультант/ка не ухвалює рішення замість абонента, а лише надає
необхідну об’єктивну інформацію.
Умовою успішності такого виду телефонної допомоги є відповідні
знання у консультантів, а також наявність необхідної бази даних для
перенаправлення абонента/ки відповідно до специфіки проблеми.

Емоційна, психологічна підтримка
та консультування
Перша з основних функцій телефонної розмови з особою, яка
телефонує, а особливо, якщо вона є ймовірно постраждалою або постраждалою, – це надання емоційної підтримки. Емоційна, психологічна підтримка орієнтована на підвищення соціально-психологічної
компетенції людини.
«Гаряча лінія» дає можливість розповісти про непросту життєву
ситуацію, яка склалася на даний момент у житті особи, котра телефонує. Людина може бажати виговоритися, розповісти комусь про
свої проблеми.
Психологічна допомога в телефонному консультуванні означає
«подорожування» за абонентом/кою. Це, перш за все, підтримка в
ухваленні відповідних рішень і мотивація до самостійного розв’язання
складних проблем, у мобілізації «відповідальності» абонента за ситуацію, що склалася, вибору дій самим абонентом/кою. Консультант/ка
допомагає абоненту розпізнати та озвучити труднощі чи проблеми,
проаналізувати можливі для абонента способи поведінки в конкретній
ситуації, виявити внутрішні можливості абонента/ки, щоб спиратися
на власні ресурси, чи знайти такі в найближчому оточенні тощо. Слово «відповідальність» тут має означати спроможність перебирати на
себе відповідальність за власне життя та ситуацію, а не «нести відповідальність за щось чи когось», чи нести покарання за власні вчинки
чи провини. Консультант/ка так будує свої запитання, щоб вони містили спонукальний поштовх до дій.
Проявом саме такої відповідальності за себе може бути звернення до іншої особи (лікаря, юриста, психотерапевта, правоохоронця,
соціального працівника, родича тощо), які можуть допомогти в розв’язанні життєвої ситуації.
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Правове консультування
Особа, яка звернулася щодо правил перетину кордону, імміграційних питань або питань укладання угод на працевлаштування,
шлюб, правил реєстрації дитини поза межами України тощо, отримує
інформаційну правову консультацію.
Особі, яка звернулась із юридичним запитом щодо захисту своїх
прав у ситуації торгівлі людьми, надається консультація з роз’ясненням норм чинного законодавства України щодо питань протидії торгівлі людьми. Зокрема пояснюється її право на звернення до поліції
із заявою про вчинений щодо неї злочин торгівлі людьми, право на
отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та
отримання одноразової матеріальної допомоги, право на отримання
медичної, психологічної, соціальної та інших видів допомоги, право
на тимчасове розміщення у закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі людьми, право на відшкодування моральної та матеріальної шкоди в судовому порядку тощо. Якщо постраждалою або
ймовірно постраждалою особою є іноземець або особа без громадянства, їй роз’яснюється, що окрім вищеперерахованих прав він або
вона також мають право на перекладача, на тимчасове перебування
в Україні в порядку, встановленому законом, а в разі встановлення
статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, – право на тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може
бути подовжено в разі необхідності, а також право на постійне проживання в Україні в порядку, встановленому законодавством.

Інтервенція (цей вид телефонної допомоги
також називають кризовим консультуванням)
Цей вид телефонного консультування полягає у спонуканні до
дій у тому випадку, коли абонент/ка зазнає загрозливих для життя та
здоров’я обставин: потерпає через потрапляння до торгівлі людьми,
перебуває в складному становищі за кордоном або після повернення
додому страждає від насильства чи інших небезпечних ситуацій. Затримка з такою формою допомоги може призвести до трагічних наслідків у житті абонента/ки.
Інтервенція означає налагодження обов’язкового контакту та
співпраці з відповідними фахівцями, організаціями, інституціями, місцями і фахівцями соціального захисту (швидкою допомогою, поліцією,
медичною установою, реабілітаційним центром, притулком, психлі18

карнею тощо). Інтервенція також застосовується в деяких критичних
випадках, наприклад, сповіщення правоохоронців або консульської
служби (за згодою абонента/ки) про місце його/її перебування, надання необхідних контактів, а також пропозиції про звернення до поліції,
кризового центру, громадської організації тощо.
Консультант/ка може встановити терміновий зв’язок та налагодити контакт для початку дій цілої мультидисциплінарної команди (наприклад, поліції, соціального працівника, психолога, представника
опіки, якщо йдеться про скривджену дитину тощо).
Доречно попросити абонента/ку передзвонити і розповісти про
вжиті дії чи запропоновані йому/їй шляхи вирішення проблеми.
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5. СОП 2. Алгоритм телефонного
консультування на «гарячій лінії»
Алгоритм – це набір інструкцій, які описують порядок дій виконавця, спрямованих на те, щоб досягти результату, розв’язати завдання
за скінченну кількість дій. Телефонне консультування складається з
певних послідовних дій та етапів спілкування з абонентами.
Слухавку бере вільний консультант/ка. Якщо всі консультанти зайняті, то особа, яка телефонує, має отримати повідомлення про це
через автовідповідач.
Відповідно до Стандарту, послуга телефонного консультування
здійснюється у формі разового консультування чи середньотривалого
консультування. Консультація зазвичай триває 30-60 хвилин.
Пропонуємо наступний алгоритм консультування:
«Ви зателефонували на «гарячу лінію» (назва)… Чим я можу Вам
допомогти?»
Етапи консультування:
1 етап – налагодження стосунків з абонентом:
•
активне слухання.
2 етап – дослідження проблеми:
•
визначається проблема. Ставляться відкриті, закриті запитання.
3 етап – кроки допомоги:
•
розробляється карта/план дій.
Порядок та приклади алгоритму консультування надані в
Додатку 1. Етапи консультування.
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6. СОП 3. Забезпечення роботи
«гарячої лінії»
Службу телефонного консультування може створювати спеціалізована соціальна агенція, громадська або державна організація чи
установа за наявності відповідних економічних та побутово-технічних
умов, окремого приміщення. Найголовніша умова успішної діяльності
«гарячої лінії» – це наявність відповідно підготовлених консультантів/
консультанток із числа як професіоналів, так і волонтерів.
Телефонні «гарячі лінії» можуть бути:
•
цілодобовими,
•
із визначеними годинами роботи.
Забезпечення роботи «гарячої лінії» – це комплекс різноманітних
організаційних складових та заходів задля повноцінної, ефективної,
якісної та безперебійної її діяльності.
До забезпечення роботи «гарячої лінії» входять:
1. Матеріально-технічне забезпечення;
2. Безпека;
3. Адміністративне забезпечення;
4. Організаційне забезпечення;
5. Інформаційна база даних;
6. Фіксація дзвінків;
7. Кадрова політика;
8. Підготовка та навчання консультантів;
9. Попередження синдрому емоційного вигорання, супервізія;
10. Популяризація роботи «гарячої лінії».

Матеріально-технічне забезпечення
Для того, щоб «гаряча лінія» працювала ефективно, важливим є
матеріально-технічне забезпечення її роботи.
Згідно з Державним стандартом соціальної послуги консультування (затвердженого Міністерством соціальної політики України 2 липня
21

2015 р., № 678): «Приміщення суб’єкта, що надає соціальну послугу,
мають відповідати санітарним і протипожежним вимогам, бути забезпечені водопостачанням, водовідведенням, освітленням, опаленням
згідно з вимогами законодавства».
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, для забезпечення виконання заходів із надання цієї соціальної послуги повинен мати:
•
твердий та м’який інвентар, меблі (наприклад, диван, крісло
(м’який інвентар), стіл, стілець (твердий інвентар);
•
технічне обладнання для дистанційного консультування –
якщо «гаряча лінія» крім телефонного надає ще онлайн консультування;
•
інше необхідне обладнання.
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, забезпечує надавачів соціальної послуги робочим місцем, обладнанням, інвентарем, витратними матеріалами, необхідними для виконання їхніх обов’язків із надання соціальної послуги.
Робоче місце консультанта/ки «гарячої лінії» має бути оснащене:
•
робочим столом та робочим кріслом;
•
телефоном;
•
гарнітурою для прийому дзвінків, яка може включати навушники та мікрофон;
•
комп’ютером із постійним доступом до Інтернет-мережі;
•
набором канцтоварів (ручкою, листом/зошитом);
•
інформаційною базою даних (в електронному або в роздрукованому форматі), щоб для ефективнішого вирішення проблеми абонента/ки, в разі потреби, можна було перенаправити абонента/ку на інші державні структури чи громадські,
міжнародні організації;
•
реєстраційною базою даних. Базу даних необхідно вести в
електронному форматі або, у випадку перехідного періоду,
реєструвати дзвінки в журналі вручну. Журнал реєстрації
дзвінків має знаходитись у кабінеті «гарячої лінії» в доступному лише для консультантів/ток та координатора/ки місці.
Вносити інформацію про дзвінок до електронної бази даних
можуть консультанти/ки, використовуючи при цьому особистий логін та пароль. Доступ до електронної бази даних мають
лише координатор/ка «гарячої лінії» та системний/на адміністратор/ка.
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Також рекомендовано встановити перегородки між місцями консультантів/ок «гарячої лінії».
Оскільки надання підтримки на «гарячій лінії» є специфічним видом допомоги, це означає, що приміщення «гарячої лінії» має бути
захищеним від стороннього шуму та втручань у роботу, щоб консультанти/ки були зосереджені.
«Гаряча лінія» має бути забезпечена додатковою кімнатою або
простором, де консультант/ка у вільний від роботи час може відпочити, розслабитися. Щоб допомогти консультантам/кам «гарячої лінії»
справлятися з негативними емоціями, стресом, можна забезпечити їх
антистресовими засобами: м’якими іграшками, розмальовками та іншими речами, які допомагають «переключитися» та опанувати власний настрій і почуття.

Безпека
Безпека – один із ключових елементів, який сприяє повноцінній
роботі «гарячої лінії». Забезпечення безпеки – це виконання комплексу умов, які допомагають захиститися від негативних зовнішніх чи
внутрішніх факторів.
У процесі своєї діяльності консультантам/кам «гарячої лінії» постійно необхідно пам’ятати, що торгівля людьми – це тяжкий злочин,
за яким стоять організовані злочинні групи. Відомо, що торгівля людьми посідає третє місце за рівнем доходів серед злочинних видів діяльності після торгівлі наркотичними засобами та зброєю.
Адреса офісу «гарячої лінії» відома лише для службового використання – з метою забезпечення анонімності та безпеки її працівників/ниць. З огляду на це, адреса приміщення «гарячої лінії» має бути
конфіденційною. Зустрічі з абонентами/ками «гарячої лінії» не передбачені. Під час консультування, при спілкуванні з абонентами/ками, у
повсякденній роботі консультанти/ки «гарячої лінії» мають дбати про
особисту безпеку та безпеку своїх колег/колежанок і дотримуватися
певних правил:
•
не надавати абонентам/кам «гарячої лінії» фактичної адреси
свого перебування;
•
не називати свого прізвища по телефону та при консультуванні;
•
не зустрічатися з абонентами за власною ініціативою (виняток становлять лише зустрічі з постраждалими від торгівлі
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людьми, якщо в подальшому ваша організація забезпечуватиме супровід таких осіб);
• не розповідати випадковим знайомим про місце вашої роботи.
Необхідно врахувати, що адреса офісу «гарячої лінії» за певний
час може стати відомою для осіб, які зацікавлені дізнатися про неї, і,
зокрема тих, які мають негативне ставлення до її роботи. Тому приміщення «гарячої лінії» має бути забезпечене «тривожною кнопкою»
(«аварійною кнопкою»), якою консультанти/ки можуть скористатись у
надзвичайних випадках, та відеокамерами (відеоспостереженням) –
задля посилення рівня безпеки консультантів.

Пожежна безпека
З метою забезпечення пожежної безпеки в 1993 р. ухвалено Закон України «Про пожежну безпеку», а в 1995 р. – «Правила пожежної
безпеки в Україні». Положення цих документів є обов’язковими для
виконання усіма органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їхньої діяльності та форм
власності), посадовими особами та громадянами.
Кімната, де працює «гаряча лінія», має бути забезпечена централізованою пожежною безпекою та вогнегасником. Консультанти зобов’язані знати правила та норми пожежної безпеки, порядок дій у
разі виявлення пожежі, правила користування первинними засобами
пожежогасіння. Всі консультанти/ки мають ознайомитися з правилами
пожежної безпеки перед початком роботи. На «гарячій лінії» мають
систематично проводитися заходи з навчання правилам та нормам
пожежної безпеки.

Адміністративне забезпечення
Для якісного виконання роботи необхідне адміністративне забезпечення «гарячої лінії».
Загальне керівництво та планування всієї діяльності «гарячої лінії»
здійснює директор/координатор/ка «гарячої лінії», який/яка керується
у своїй діяльності Посадовою інструкцією директора/координатора/ки
«гарячої лінії» та підпорядковується керівнику/ці всієї організації, де
«гаряча лінія» – це один із підрозділів організації.
Забезпечують роботу «гарячої лінії» консультанти/ки «гарячої лінії», які керуються у своїй діяльності Функціональними обов’язками
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консультанта/ки «гарячої лінії» та підпорядковуються директору/координатору/ці «гарячої лінії».
Штат «гарячої лінії» може складатися як із штатних працівників/
ниць, так і з тих, хто залучений на контрактних засадах. Також до забезпечення роботи «гарячої лінії» можуть залучатися волонтери/ки.
До консультування на «гарячій лінії» залучаються кваліфіковані
спеціалісти (психологи/гині, юристи/ки, соціальні працівники/ці, лікарі/ки та інші фахівці/чині) та волонтери/ки, які пройшли відповідний
курс підготовки та добре зарекомендували себе впродовж трьох місяців випробувального терміну (в разі потреби випробувальний термін
може бути змінений) і розділяють цінності та відповідають критеріям,
за якими працює «гаряча лінія». Також за потреби консультації можуть надаватися іншими вузькоспеціалізованими експертами/ками з
державних структур, міжнародних чи громадських організацій, які є
компетентними в галузі попередження торгівлі людьми та в роботі з
постраждалими від торгівлі людьми.
Для ефективної роботи «гарячої лінії» штат має бути забезпечений супервізором/кою (штатний або залучений/на працівник/ця),
який/яка буде проводити профілактичну роботу/супервізію для попередження емоційного та професійного вигорання.

Організаційне забезпечення
Для ефективної роботи «гарячої лінії» важливим є її організаційне забезпечення, яке включає організацію режиму роботи «гарячої
лінії» та організацію надання консультацій на «гарячій лінії».

Організація режиму роботи «гарячої лінії»
Консультування на «гарячій лінії» відбувається згідно з графіком.
Графік може складатися на тиждень наперед.
Діяльність «гарячої лінії» відбувається в режимі робочих змін. Це
є одним із міжнародних стандартів діяльності «гарячих ліній» (наприклад, відповідно до стандартів Child Helpline International). Зміни консультування встановлюються залежно від загального графіку роботи
«гарячої лінії». Один консультант/ка не може консультувати на зміні
понад 4 години.
Консультування на «гарячій лінії» здійснюється відповідно до компетенцій. На «гарячій лінії» можуть консультувати одночасно психоло25

ги/гині, юристи/ки та соціальні працівники/ці. Це важливо, щоб надати
абоненту/ці повноцінну якісну професійну консультацію в різних сферах та перенаправити, відповідно до потреб особи, яка звернулася.
Діяльність «гарячої лінії» передбачає консультування залучених
експертів/ок із державних структур, міжнародних чи інших громадських організацій, які є компетентними в галузі дотримання та захисту прав людини, котра постраждала від торгівлі людьми, або з інших
питань, пов’язаних із торгівлею людьми, наприклад, – попередження.

Організація надання консультацій на «гарячій лінії»
Процес консультування здійснюється в години роботи «гарячої лінії» консультантами/ками відповідно до своїх компетенцій та графіку
консультування.
Відповідно до міжнародних стандартів (наприклад, Стандартів
діяльності Child Helpline International – Міжнародної організації, яка
об’єднує дитячі «гарячі лінії» з понад 100 країн світу) та національної
практики, телефонні консультації на «гарячій лінії» мають тривати не
більше однієї години.
Інформація про дзвінок фіксується в реєстраційній базі даних.
КОЖЕН дзвінок, який надходить на «гарячу лінію», фіксується в реєстраційній базі даних.
Перед початком консультування консультанти/ки «гарячої лінії»
мають з’ясувати мотиви звернення абонентів/ок. У разі підтвердження відповідності запитів абонентів/ок завданням «гарячої лінії» консультанти/ки реєструють звернення в реєстраційній базі даних. Питання, з якими звертаються абоненти/ки на «гарячу лінію», тривалість
їх консультування та особливі відмітки заносяться до реєстраційної
бази даних після вивчення індивідуальних ситуацій абонентів/ок та по
завершенні консультування.
Перед завершенням надання послуг консультанти/ки «гарячої лінії» мають переконатися, чи задоволені абоненти/ки повнотою інформації, а також, чи відповідає надана інформація їхнім потребам.
Формування звітності щодо роботи «гарячої лінії» відбувається
систематично, на основі аналізу статистичних даних.
Звіт про роботу «гарячої лінії» має включати статистичну та аналітичну інформацію про дзвінки, які надходять. Звіт про роботу «гарячої лінії» варто готувати систематично, але не менше двох разів на
рік. Це важливо для розуміння основних тенденцій у напрямку попе26

редження торгівлі людьми, виявлення нових форм торгівлі людьми та
методів вербування потенційних постраждалих осіб тощо.
Звіт про роботу «гарячої лінії» може надаватися на прохання державних структур, міжнародних та партнерських організацій, засобів
масової інформації.
Звітність про роботу «гарячої лінії» може бути внутрішньою (використання у межах власної організації) та зовнішньою (надання інформації іншим суб’єктам у сфері попередження торгівлі людьми, засобам масової інформації).

Інформаційна база даних. Наявна база даних,
вимоги до бази даних, оновлення бази даних
«Гаряча лінія» – це сталий комунікативний майданчик для взаємодії та допомоги в ситуаціях попередження торгівлі людьми або в
роботі з постраждалими від торгівлі людьми. Щодня консультанти/ки
«гарячої лінії» фіксують інформацію, яка надходить від абонентів/ок,
обробляють та аналізують її, а відтак застосовують інформаційно-комунікаційні технології.
Ефективний процес консультування потребує постійного оновлення інформації та навчання консультантів/ок «гарячої лінії» новим
можливостям, викликам, тенденціям тощо.
На «гарячій лінії» обов’язково має бути інформаційна база даних,
до якої занесені контакти всіх державних структур, громадських та
міжнародних організацій, куди консультант/ка має перенаправляти
абонентів/ок для ефективного вирішення їхнього питання, пов’язаного з потраплянням до ситуації торгівлі людьми чи попередження такого явища.
Додатковими джерелами інформації для надання якісних консультацій консультантами/ками «гарячої лінії» можуть бути:
•
ресурси державних структур, міжнародних та громадських
організацій (відвідування консультантами/ками презентацій,
конференцій, семінарів у галузі соціальних послуг; моніторинг сайтів; використання міжнародних та національних довідників, загальнодоступної телефонної довідки тощо);
•
ресурси засобів масової інформації;
•
отримання інформації від колег/колежанок, які працюють у
соціальній сфері та на інших телефонних лініях;
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• самі абоненти/ки.
Процес створення бази даних складається з:
•
отримання (збору) інформації;
•
фіксації інформації;
•
обробки інформації;
•
збереження інформації;
•
надання інформації;
•
обміну інформацією;
•
управління інформацією тощо.
Моніторинг інформаційної бази даних є постійним процесом і невід’ємною частиною роботи бази, а оновлення відбувається не рідше,
ніж раз на півроку, з метою заміни застарілої або не дійсної інформації на новішу та дієвішу. Інформація, яка вноситься до інформаційної
бази даних, має підлягати перевірці.
Інформаційна база даних складається з переліку суб’єктів надання допомоги. Серед них:
1. Державні організації, які працюють у сфері протидії торгівлі
людьми в Україні;
2. Громадські організації, які працюють у сфері протидії торгівлі
людьми в Україні;
3. Міжнародні організації, які працюють у сфері протидії торгівлі
людьми в Україні (наприклад, Представництва Міжнародної
організації з міграції за кордоном);
4. Громадські організації, які працюють у сфері протидії торгівлі
людьми за кордоном;
5. Міжнародні організації, які працюють у сфері протидії торгівлі
людьми за кордоном;
6. Притулки для постраждалих від торгівлі людьми в Україні;
7. Притулки для постраждалих від торгівлі людьми за кордоном;
8. Релігійні організації;
9. Приватні експерти (адвокати, юристи, медики, психологи);
10. Посольства та консульства України за кордоном;
11. Посольства та консульства інших країн в Україні;
12. Благодійні організації та фонди.
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Контактна інформація про організації в інформаційній базі даних
має бути наступною:
1. Назва організації;
2. Адреса організації;
3. Контактний телефон організації;
4. Електронна адреса організації;
5. Сайт організації;
6. Додаткова інформація (сюди вноситься інформація про години роботи організації; послуги, які може надати організація,
тощо).
Важливо, щоб інформаційна база даних містила розбивку за регіонами України, а також розбивку за іншими країнами, щоб полегшити
пошук інформації в цій базі даних.

Популяризація роботи «гарячої лінії»
Для того, щоб абоненти/ки знали про діяльність «гарячої лінії»,
важливою є інформаційна підтримка її роботи. Інформаційну підтримку «гарячої лінії» можна отримати завдяки партнерству з державними
структурами, міжнародними та громадськими організаціями, а також
із засобами масової інформації. Важливо, щоб номер телефону «гарячої лінії» був занесений до офіційних довідників, які розробляються
державними структурами чи громадськими та міжнародними організаціями, а також оприлюднений у засобах масової інформації (місцевого чи національного рівня). Номер телефону «гарячої лінії» може
бути висвітлений на сайтах державних структур, громадських чи міжнародних організацій (електронний банер).
Ефективними інструментами в інформаційній підтримці роботи
«гарячої лінії» також є:
1. Проведення інформаційних кампаній;
2. Розробка, друк та поширення інформаційних матеріалів.
Однією з форм соціальної профілактики торгівлі людьми та інформування про «гарячу лінію» є поширення інформаційних матеріалів із номером телефону «гарячої лінії». Матеріали, які створюються,
мають бути яскравими, інформативними, змістовними та відповідати
цільовій аудиторії. Інформаційні матеріали поділяються на кілька видів:
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1. Матеріали для групи ризику (потенційної групи ризику);
2. Матеріали для постраждалих від торгівлі людьми;
3. Матеріали для спеціалістів/ок з проблеми торгівлі людьми.
Використовуються наступні види інформаційних матеріалів:
1. Буклети;
2. Інформаційні брошури;
3. Плакати;
4. Листівки;
5. Білборди;
6. Інформативні відеоролики з номером телефону «гарячої лінії» тощо.
Такі інформаційні матеріали можна поширювати:
1. В університетах та школах;
2. На пошті;
3. У пунктах перетину державного кордону України (наприклад,
в аеропортах);
4. Під час масових інформаційних кампаній, під час проведення
заходів;
5. У посольствах і консульствах інших країн в Україні;
6. У державних установах: районних відділах міграційної служби;
паспортних столах; у центрах соціальних служб для сім’ї, дітей
та молоді; службах зайнятості; у центрах соціального захисту
населення, центрах надання адміністративних послуг тощо;
7. У громадських організаціях;
8. У потягах, літаках, автобусах (особливо – міжнародного сполучення);
9. На зупинках громадського транспорту;
10. У кінотеатрах (особливо після перегляду тематичних фільмів)
тощо.
Інформаційні кампанії можуть реалізовуватися через періодичні
друковані видання, радіоканали, телебачення, Інтернет-ресурси та соціальні мережі. Можна розміщувати інформаційні візитівки з номером
«гарячої лінії» (на платній або безоплатній основі), писати статті чи
листи редакторам, брати участь у інтерв’ю, забезпечувати журналістів/ок інформацією, проводити прес-конференції чи брати участь у заходах, які привернуть увагу мас-медіа.
30

При роботі з мас-медіа необхідно готувати коротке резюме-інформацію про «гарячу лінію» та проблеми торгівлі людьми. Основне
завдання – переконати журналістів/ок, що проблеми торгівлі людьми
і порушення прав людини у зв’язку з цим явищем не менш важливі,
ніж проблеми національної чи міжнародної економіки, чи політичні питання.

Фіксація дзвінків, анонімна база даних, аналіз інформації
«Гаряча лінія» в своїй діяльності керується Конституцією України,
міжнародними документами в галузі захисту прав людини, протидії
торгівлі людьми, які ратифіковані Верховною Радою України, нормами міжнародного та національного права, внутрішніми документами
(положенням, статутом чи ін.)
Виходячи з вимог щодо захисту прав людини та, зокрема Закону
України «Про захист персональних даних», діяльність «гарячої лінії»
будується на засадах конфіденційності, анонімності, поваги до власного вибору особи та її рішення. Інформування та консультація повинні забезпечувати безпеку та збереження конфіденційності особистої
інформації про особу, яка звернулася на «гарячу лінію». Передача
третім особам інформації про особу можлива лише за її згодою або у
випадках, коли ця інформація підлягає обов’язковому повідомленню у
відповідні органи згідно із законодавством. Бази даних із зверненнями, які надходять на «гарячу лінію», є винятково службовими і зберігаються на сервері організації.
Всі дзвінки, які надходять на «гарячу лінію», фіксуються в реєстраційній базі даних. База даних має бути в електронному або паперовому варіанті (як виняток для створення електронної версії).
Паперовий варіант фіксації має знаходитись у доступному лише для
консультантів та координатора/ки місці.
Доступ до електронної бази даних мають лише координатор/ка
«гарячої лінії» та системний/на адміністратор/ка.
Для рекламно-пропагандистської діяльності роботи «гарячої лінії»
можуть використовуватися лише дані статистичного аналізу, а також
деперсоналізовані та змінені історії, щоб захистити постраждалих.
Дзвінки, які надходять на «гарячу лінію», систематично аналізуються.
Перелік інформації для реєстраційної бази даних:
1. Стать абонента/ки;
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2.
3.
4.

Вік абонента/ки (за бажанням абонента/ки);
Країна, з якої телефонує абонент/ка, та країна призначення;
Регіон, із якого телефонує абонент/ка, а також тип населеного пункту (за бажанням абонента/ки);
5. Категорія абонента/ки (дорослий, дитина);
6. Тип дзвінка (первинний, повторний, постійний);
7. Тривалість проблеми абонента (у разі потреби);
8. Скарга (у разі потреби);
9. Консультація, якої потребує абонент/ка (інформаційно-просвітницька, психологічна, правова, експертна);
10. Освіта абонента/ки (за згодою);
11. Професія абонента/ки (за згодою);
12. Мета дзвінка і консультації (працевлаштування за кордоном,
навчання за кордоном, шлюб або розлучення з іноземним
громадянином, приватні і туристичні поїздки за кордон, еміграція, запити щодо зниклих за кордоном, питання, пов’язані з отриманням статусу постраждалих від торгівлі людьми
тощо);
13. Джерело інформації про «гарячу лінію» (звідки абонент/ка
дізнався/лася номер телефону «гарячої лінії») (за згодою);
14. Перенаправлення до інших структур (вказати до яких);
15. Подяка (дзвінки, в яких абонент/ка висловлює подяку консультанту);
16. За бажанням абонента/ки – ім’я; телефон для контакту; місто
або селище, з якого телефонують (у разі, якщо абонент/ка
бажає, щоб його/її контакти були збережені для зворотнього
зв’язку або передачі третім особам – наприклад, поліції, журналістам);
17. У реєстраційній базі даних обов’язково повинна міститися
графа «Коментар», де консультант може описати детальніше
запит абонента, подати коротку довідку згідно своєї відповіді та процесу консультації загалом. Також до «Коментаря»
можна вносити й іншу інформацію, наприклад, щодо фірмипосередника, категорії віз тощо.
Якісне заповнення консультантами реєстраційної бази даних дає
можливість отримати повноцінну статистичну та аналітичну інформацію щодо звернень, які надходять на «гарячу лінію».
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Кадрова політика
Добір персоналу відбувається за певними принципами та характеристиками особи. При оголошенні прийому на роботу вказуються
характеристики, за якими відбуватиметься відбір, та умови роботи.
На роботу запрошуються спеціалісти з освітою психолога, юриста, соціальної роботи або соціального педагога. До роботи на телефонній
«гарячій лінії» також можуть залучатися підготовлені волонтери/ки віком від вісімнадцяти років з відповідною підготовкою та проходженням
стажування у супроводі супервізора та досвідчених консультантів.
Робота телефонних консультантів оплачується згідно з укладеними угодами.

Підготовка та навчання консультантів
Відповідні знання здобуваються у вищих навчальних закладах на
факультетах соціальної роботи, соціальної педагогіки, психології та
на юридичних. Також є можливість здобувати другу вищу освіту та
проходити спеціалізовані навчально-практичні тренінги й стажування
у цій сфері діяльності в інститутах перекваліфікації.
Проведення роботи з підвищення кваліфікаційного рівня консультантів/ок та з запобігання «синдрому вигорання» покладається
на керівництво закладу, де функціонує «гаряча лінія», та на супервізора.

Попередження синдрому емоційного вигорання,
супервізія
Синдром емоційного вигорання визначається як «фізичне і психічне виснаження внаслідок хронічного стресу, пов’язаного з роботою». Консультування «важких» випадків може мати вплив на самих
консультантів. Тому консультанти, які працюють на «гарячих лініях»,
мають усвідомити ряд почуттів, пов’язаних з вигоранням (перевтомою), які можуть виникати під час їхньої роботи, та освоїти методики
психопрофілактики та психогігієни («самоопіки»).
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) внесла синдром
емоційного вигорання до Міжнародного класифікатора хвороб. ВООЗ
наводить симптоми «вигорання»:
•
відчуття енергетичного вичерпування або виснаження;
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•

підвищена психічна віддаленість від роботи, почуття негативізму або цинізму, пов’язаного з роботою;
•
зниження професійної ефективності.
Супервізія – одна з обов’язкових форм допомоги консультантам,
яка має бути закладена до бюджету роботи «гарячої лінії».
Супервізія – це надання професійної допомоги працівнику або закладу, яка спрямована на подолання професійних труднощів, на аналіз недоліків та вдосконалення організації роботи.
Аналіз почуттів і ситуацій, які виникають у консультантів «гарячої
лінії», може дати супервізія, де супервізор (фахівець із більшим досвідом роботи з людьми і відповідною підготовкою) допоможе побачити ті
аспекти контакту з абонентами, яких консультант/ка не помічає. Коли
говоримо про психогігієну та психопрофілактику, то, в першу чергу,
маємо на увазі супервізію. Роль супервізії в телефонному консультуванні є надзвичайно важливою. Супервізія допомагає консультантам
впоратись із тяжкими чи негативними почуттями. Також це дає можливість відділити те, що є проявом власних обмежень та проблем, від
того, що викликають у консультанта розповіді різних абонентів.
Проводиться супервізія внутрішня (інтервізія) – двічі на місяць або
за вимогою, та зовнішня – раз або двічі на місяць. Супервізія може
бути індивідуальною або груповою.
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7. СОП 4. Оцінка вразливості та ризиків
потрапляння до ситуації торгівлі людьми,
інформування про можливу небезпеку
Оцінка вразливості людини – одне із завдань для консультанта/ки
«гарячої лінії». Це важливо, бо нерідко потрапляння людини до тенет
торговців людьми спричинене обставинами її особистого життя, і консультанти можуть запобігти ситуації торгівлі.
Виходячи з аналізу сучасних тенденцій, відомими є характеристики людей, які зумовлюють їхню вразливість до торгівлі людьми з
огляду на вік, стать, освіту, стан здоров’я, соціальне та матеріальне
становище, схильність до ризикованої поведінки тощо. Проте ті, хто
звертається на «гарячу лінію», навпаки, часто недооцінюють саме
особистісні ризики. Консультанти в ненав’язливій формі повинні дізнатися про наявність таких факторів. Наприклад, якщо консультант/
ка перевіряє реєстрацію роботодавця чи посередника, то в цей час
може ближче познайомитися з людиною, запитати: «Як справи з роботою в його/її місті? Де він/вона вчився/лася? Чому обрана саме ця
країна для працевлаштування? А як взагалі вдалося вийти на таку
вигідну пропозицію?» Особа, яка звернулася, може повною мірою не
усвідомлювати своїх ризиків або усвідомлювати та ігнорувати, тож
завдання консультантів не просто вказати на них, а підвести його/її
до самостійного правильного рішення.
Консультант/ка має поставити максимальну кількість запитань,
щоб переконатися, що ризиків для людини майже нема, а задля безпеки вжито всіх необхідних заходів. Чим більше відповідей на такі запитання-маркери буде отримано, тим обґрунтованішою буде оцінка
ризиків.
При цьому запитання повинні йти в довільному порядку, продиктованому логікою бесіди; особа, яка телефонує, не повинна відчувати, що його/її «проганяють» за стандартною анкетою.
Оцінка ризиків потрапляння до ситуації торгівлі людьми складається з двох основних компонентів:
•
оцінка вразливості до торгівлі людьми самої людини,
•
оцінка ризикованості даної ситуації.
35

Під час бесіди із абонентом/кою важливо дізнатися та оцінити
вразливість до торгівлі людьми.
У таблиці наведені приклади можливих запитань-маркерів та поради щодо дій у разі наявності індивідуальних ризиків для абонентів.
Цей перелік може слугувати основою та має регулярно поповнюватися з урахуванням досвіду протидії торгівлі людьми.

Оцінка вразливості людини
Ризик

Завдання для консультанта/ки

Стать і вік
Чоловіки працездатного віку частіше страждають від трудової експлуатації, яка наразі є найпоширенішою
формою торгівлі людьми. Однак
більшість із них зазвичай не усвідомлюють, що можуть потрапити до
ситуації торгівлі людьми, думаючи,
що в найгіршому випадку ризикують
просто не отримати гроші.
Здебільшого чоловіки схильні переоцінювати свою здатність захистити
себе, особливо, якщо влаштовуються на роботу групою, це створює в
них ілюзію безпеки, яка заважає реагувати на загрозливі сигнали.
Жінки зазвичай відчувають свою
відносну беззахисність. Молоді жінки можуть усвідомлювати ризик сексуальної експлуатації, проте рідко
зважають на те, що можуть також
постраждати від інших форм торгівлі
людьми: трудової експлуатації, примусової вагітності, примусового вилучення органів або жебракування.
Особливо жінки середнього та похилого віку вважають, що не становлять інтересу для торговців людьми.
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Навіть якщо інших ризиків для абонента немає, консультанти повинні
попередити чоловіка про можливість
постраждати від трудової експлуатації, навести загальну кількість випадків за минулий рік, кількість випадків
у країні, до якої він збирається. Якщо
характер бесіди дозволяє, цілком
доречним стане наведення прикладу, що проілюструє прийоми, якими
користуються вербувальники та експлуататори. Консультант/ка має попередити абонента про те, що щойно
ситуація стає загрозливою і починає
виходити з-під контролю, краще вибиратися з неї, не очікуючи подальшого розвитку подій.
Консультанти повинні попередити їх
про можливість таких ситуацій. Також слід зазначити, що коли жінка
дістанеться на місце, вона не завжди
зможе відмовитися від пропозиції,
яку вважатиме неприйнятною для
себе. Вона має заздалегідь убезпечити себе всіма доступними засобами, не заходити до ізольованих
приміщень, не довіряти безоглядно
людині, яка її супроводжує та пропонує перебрати на себе всі турботи з
влаштування на новому місці, адже
така людина цілком ймовірно може
бути вербувальником.

Ризик
Стан здоров’я
Торговців людьми здебільшого цікавлять молоді люди в хорошому
фізичному стані, здатні виконувати
важку роботу. Це – ризик, адже зазвичай саме такі люди й намагаються підшукати роботу в новому місті
або країні.
Крім того, зафіксовано багато випадків вилучення органів у людей з
хорошим станом здоров’я, або випадків примусової вагітності, що є
також формами торгівлі людьми.
Якщо роботодавець або посередник
виказують надмірну зацікавленість
станом здоров’я, а посада, на яку
претендує людина, не передбачає
подібних вимог, або перелік необхідних обстежень та досліджень не
збігається з тим, що регламентується законом, це вже є підставою для
серйозного занепокоєння.
Водночас стрімко зростає кількість
випадків втягнення людей у примусове жебракування. Дуже великий
ризик потрапляння до такої ситуації мають люди похилого віку, люди
з особливими потребами, вагітні та
діти.

Завдання для консультанта/ки
Консультантам слід поцікавитися,
чи не просив роботодавець або посередник здавати які-небудь аналізи, надавати медичні довідки. Саме
по собі це не має викликати якихось особливих побоювань, адже
насправді існують професії, які потребують обов’язкового медичного
огляду. Проте слід знати, що перелік
таких професій регламентується законодавством, так само як і перелік
необхідних обстежень і досліджень.
Ознайомитися з ними можна на
сайті Верховної Ради України: «Про
затвердження переліку професій,
виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим
профілактичним медичним оглядам,
порядку проведення цих оглядів та
видачі особистих медичних книжок»
(https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/
559-2001-п).
Отримати інформацію про стан здоров’я вкрай важке завдання для консультантів. Обмовитися про свої особливі потреби людина може під час
ненав’язливих запитань: «Чому вирішили шукати роботу в іншому місті?
Хто й чому вам її запропонував? Чи
давно ви без роботи? Важко знайти
роботу за вашою спеціальністю?»
Можливо, людина прямо озвучить,
що проблеми з працевлаштуванням
пов’язані зі станом її здоров’я. Консультанти повинні пам’ятати, що людина з обмеженими можливостями,
яка постійно потерпає через нестачу
грошей та прагне вести активний
суспільно-корисний спосіб життя,
завжди схильна недооцінювати свої
ризики.
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Ризик

Завдання для консультанта/ки

Освіта
Найпривабливішими для тих, хто
намагається втягнути людей до найпоширенішої на сьогодні форми торгівлі людьми – трудової експлуатації,
є особи з технічною освітою. Водночас ми знаємо, що люди з технічною
освітою є й найбільш затребуваними
на сучасному ринку праці, тому такий ризик слід вважати не суттєвим.
Більше приводів викликає занепокоєння, коли виявляється, що освіта
та професійні навички людини не дозволяють їй претендувати на ту посаду, яку їй пропонують.

Схильність до ризикованої поведінки
Консультанти під час бесіди повинні
зрозуміти, наскільки людина схильна ухвалювати незважені рішення.
Звісно, якщо вона телефонує на
«гарячу лінію», то вже зробила певні кроки, щоб убезпечити себе, але
цього замало для висновку, що людина справді налаштована лише на
зважені кроки.

38

Консультантам не слід напряму питати людину, який у неї рівень освіти.
Натомість слід ненав’язливо запитати: «Де вчилися? Чи за спеціальністю збираєтеся працювати? Чи важко знайти роботу за спеціальністю
у вашому місті?» Якщо виявиться,
що роботодавець або посередник
не надто перебірливий у доборі кадрів та набирає людей, які просто не
зможуть виконувати ті чи інші професійні обов’язки, то це серйозний
привід для занепокоєння. Далеко не
всі, погоджуючись на ту чи іншу пропозицію, усвідомлюють, що робота
танцівниці, бармена, моделі потребує принаймні проходження відповідних курсів або досвіду в цій сфері,
і витрачати час та кошти на непідготовлену людину роботодавцю просто немає сенсу. Завдання консультантів в такому випадку – тактовно
попередити людину про небезпеку
потрапляння до ситуації торгівлі
людьми, запропонувати ще раз гарно зважити пропозицію.
Консультанти мають розпитати: «Які
відомості про роботодавця вона вже
перевірила? Чи ознайомилася з правилами перебування на території
іншої країни, її законами, зокрема
трудовим законодавством? Чи продумала, як вийти з ситуації, якщо
раптом щось піде не так? Чи збирається вона підтримувати постійний
зв’язок із близькими та знайомими?
Чи є в неї контакти закордонних
установ України? Чи погодиться на
роботу за тих чи інших небезпечних
умов (працювати нелегально, не на
тих умовах, про які вона домовлялася, перший час жити за рахунок

Ризик

Завдання для консультанта/ки
роботодавця, брати в нього гроші в
борг) тощо». Якщо людина не зробила майже нічого заради своєї безпеки, можна вважати, що вона дуже
схильна до ризикованої поведінки,
тож і надалі ігноруватиме тривожні
сигнали. Такій людині слід приділити
більше уваги, дати зрозуміти, що її
рішення та дії занадто поспішні, вона
може стати жертвою шахраїв або потрапити до ситуації торгівлі людьми.

Важливою є оцінка ризикованості ситуації (шляхів отримання
пропозиції, умов працевлаштування, легітимності фірми-посередника тощо). При з’ясуванні ситуації або ризикованості ситуації торгівлі
людьми рекомендовано користуватись індикаторами, які наведені в
таблиці.

Індикатори ризикованості ситуації
Індикатор

Запитання від
консультантів

Рекомендації для консультантів

Шляхи
отримання
пропозиції.
Оголошення в ЗМІ та Інтернеті,
спеціалізовані
веб-сайти,
агенції
з
працевлаштування, шлюбні, модельні
агенції, соціальні мережі, приватні контакти (знайомі або люди з
близького оточення).

Як Ви отримали
пропозицію? Наскільки вона є надійною?

Застерегти, що робота, знайдена за оголошенням, навіть
на популярних сайтах, не убезпечує від потрапляння до неприємної ситуації, адже більшість ресурсів не здійснюють
жодних перевірок тих, хто розміщує оголошення.

Чи
цікавились
репутацією та досвідом фірми-посередника, робоНадати всебічну допомогу: потодавця тощо?
Чи
перевіряли яснити ситуацію, запропонуваліцензію фірми- ти корисні поради, перевірити
посередника на принаймні частину інформації
право працевла- разом із абонентом/кою в телефонному режимі.
штування?
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Рекомендації для консультантів

Витрати.
Втягування до боргової кабали – один із основних
способів експлуататорів контролювати постраждалу особу.

Хто бере на себе
всі витрати з
оформлення документів або переїзду?

Абоненту/ці треба дати зрозуміти, що в майбутньому цей
факт може бути використаний
проти нього/неї, його/її можуть
змусити відпрацьовувати гроші, поступово втягуючи до ще
більшої залежності.

Знайомство з трудовим та міграційним законодавством
країни призначення.
Вербувальники часто
вводять в оману людей
щодо правил перетину
кордону, перебування
та працевлаштування
на території держав,
щоб забезпечити собі
більший контроль над
людиною, яка перебуває на території країни
нелегально.

Чи ознайомилися
Ви з трудовим та
міграційним законодавством країни, до якої їдете?

Консультанти повинні переконатися, що ті умови договору,
які запропоновано абоненту,
відповідають нормам
законодавства країн призначення,
Чи оформили Ви порадити абоненту звернутиофіційний договір ся до консульства відповідної
держави в Україні, щоб з’ясуна працю?
вати всі вимоги щодо працевлаштування та перебування
на території тієї чи іншої країни. Контактні дані дипломатичних установ іноземних держав
в Україні знаходяться на сайті Міністерства закордонних
справ України (https://mfa.gov.
Будь-які
неофіційні
ua/ua/about-ukraine/dip-in-ukraджерела інформації не
ine/missions-list).
є надійними та навіть
можуть належати осоТакож абонент/ка може звербам, які мають стосунутися на поштову або елекнок до торгівлі людьми
тронну адресу консульства
й умисно поширюють
України в країні призначення з
неправдиву інформаметою отримання достовірної
цію.
інформації щодо міграційного
та трудового законодавства
конкретної іноземної держави
та дій у типових проблемних
ситуаціях. Контактні дані консульств України є на сайті Міністерства закордонних справ
України (https://mfa.gov.ua/ua/
about-mfa/abroad/embassies).
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Припустимість
для
абонента неофіційної зайнятості. Один
із основних факторів
ризику потрапляння до
ситуації торгівлі людьми – налаштованість
абонента на пошук
неофіційних шляхів заробітку, особливо за
кордоном. Більшість
людей вважають, що
це не лише допоможе їм уникнути бюрократичних клопотів та
сплати податків, а й
забезпечить
більшу
свободу вибору та пересування в країні призначення.

Чи плануєте влаштовуватись на
роботу неофіційно?
Чи знаєте про ризики нелегального/неофіційного
працевлаштування?

Консультанти зобов’язані попередити, що неофіційно влаштовуючись на будь-яку роботу за кордоном, абонент/ка
порушує правила перебування на території цієї держави
та дає роботодавцю підстави
шантажувати його/її нелегальним статусом. Такі залякування спрацьовують у багатьох
випадках, змушуючи людину
продовжувати працювати на
експлуататорів, бо вона побоюється звернутися до правоохоронних органів. Окрім того,
якщо роботодавець спробує
обмежити свободу пересування та спілкування людини,
правоохоронним органам, дипломатичним установам або
організаціям допомоги буде
важко виявити його/її місце
перебування та визволити з
біди. Консультанти повинні
м’яко переконати абонента,
що влаштовуючись на роботу згідно з правилами країни
призначення, він/вона є бажаним гостем на її території,
статус нелегального мігранта,
навпаки, позбавляє його/її захисту, наражає на зневажливе
ставлення та ймовірність експлуатації.

Занадто привабливі
пропозиції. Якщо абоненту/ці обіцяють зависоку заробітну платню,
є підстави розцінювати
це як певну небезпеку.

Чи дізнавались
Ви про середню
заробітну плату в
країні за подібну
роботу?

Попередити абонента/ку і дати
зрозуміти, що запропоновані
умови, скоріш за все, свідчать
про те, що його/її намагаються
ошукати.
Щоб з’ясувати наявність ризику, консультанти мають добре
орієнтуватися в ситуації на сучасному ринку праці.
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Відповідність досвіду
та професійної кваліфікації. Якщо агенція
з працевлаштування,
посередник або роботодавець взагалі не
цікавляться досвідом
та кваліфікацією працівника/ці, якого/ку запрошують на роботу,
існує дуже суттєвий
ризик потрапляння до
ситуації торгівлі людьми або трудової експлуатації.

Чи маєте Ви досвід роботи в цій
сфері?
Чи маєте відповідну освіту або
проходили
відповідні
курси?
Чи просили Вас
надати резюме,
якимось
чином
підтвердити свою
кваліфікацію?

Попередити про високу вірогідність обману та високий
ризик потрапляння до ситуації
торгівлі людьми.

Легітимність
фірм,
які пропонують посередницькі послуги
або роботу. На жаль,
попри
посилення
контролю за діяльністю агенцій, які надають послуги з працевлаштування, шлюбних
та
модельних
агентств тощо, працює
ще чимало фіктивних
структур, які займаються незаконним посередництвом.
Втім, досить часто шукачі роботи, отримавши вигідну пропозицію,
взагалі не вживають
жодних заходів для
перевірки відомостей
про
фірму-посередника або майбутнього
роботодавця.

Чи перевіряли Ви
наявність
державної реєстрації
та ліцензії фірми,
яка обіцяє працевлаштування?

Перевірити наявність державної реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності можна в
Єдиному державному реєстрі
юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських
формувань, який розміщено
на сайті Міністерства юстиції
України
(https://usr.minjust.gov.ua/ua/freesearch),
а наявність ліцензії на здійснення діяльності з посередництва у працевлаштуванні за
кордоном – на сайті Міністерства соціальної політики
(https://www.msp.gov.ua/content/perelik-subektiv-yaki-mayutlicenziyu-z-poserednictva-u-pracevlashtuvanni-za-kordonom.
html).
Слід повідомити клієнту про
те, на що треба звернути увагу
під час перевірки: на які країни
поширюється дія даної ліцензії; спеціалізацію, з якої здійснюється працевлаштування;
місцезнаходження офісу посередника.
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Будь-яка невідповідність фактичної інформації тій, що вказана
у реєстрі, засвідчує імовірність
порушення прав клієнта. Якщо
ж з’ясується, що фірма взагалі
не має такої ліцензії, слід розцінювати цей факт як високий
ризик потрапляння до ситуації
торгівлі людьми або трудової
експлуатації.Крім того, існує
високий ризик потрапляння до
небезпечної ситуації, якщо людині надають лише загальну
інформацію про роботодавця,
сферу діяльності, обов’язки.
Консультант
«гарячої лінії»
повинен попередити клієнта
про ризикованість такої пропозиції та наголосити на тому,
що він маєте право вимагати
повної інформації про майбутнього роботодавця, графік
роботи, розмір оплати праці,
умови проїзду та проживання,
порядок медичного та соціального страхування тощо.

Договір із посередником з працевлаштування за кордоном. Якщо клієнт
вирішив скористатися
послугами посередника, він обов’язково має
укласти з ним письмовий договір, у якому
буде чітко визначено
перелік послуг, права
та обов’язки сторін;
умови зміни, розриву
та анулювання договору; порядок вирішення
спірних питань тощо.
Відсутність такої угоди
може створювати певні ризики.

Чи запропонував
Вам посередник
укласти з ним
письмовий договір?
Чи ретельно Ви
вивчили цей документ?
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Слід порадити клієнту, що
перш ніж підписувати документ, слід ретельно його вивчити, а, можливо, й проконсультуватися зі спеціалістом,
особливо, якщо зміст деяких
пунктів є неповним, незрозумілим або припускає неоднозначне тлумачення. Варто попередити клієнта, що поверхневе ознайомлення з документом та надмірна впевненість
у доброчесності посередника
можуть призвести до того, що
його ошукають, намагатимуться виставити необґрунтовано
великий рахунок за послуги та
втягнути до боргової кабали,

Індикатор

Запитання від
консультантів

Рекомендації для консультантів
змушуючи «відпрацьовувати»
витрати, а це стане причиною
його потрапляння до ситуації
торгівлі людьми.
Слід також повідомити, що,
згідно з законодавством України, фірма, яка пропонує посередництво в працевлаштуванні за кордоном, не має права
брати передоплату в будь-якій
формі за надання своїх послуг
до укладання трудового договору з роботодавцем.

Трудовий договір з Чи запропонувароботодавцем.
ли Вам укласти
Відсутність трудового трудовий договір
договору (або наміру з роботодавцем?

Варто застерегти клієнта від
підписання документу, в якому є формулювання на кшталт
«виконання інших робіт на вийого укладати, осо- Чи ретельно Ви могу роботодавця». Слід побливо з боку робото- вивчили цей до- радити клієнту ознайомитися
з правами іноземних працівдавця) слід оцінювати кумент?
ників у країні працевлаштуяк суттєвий ризик повання, адже законодавством
трапляння до ситуації
багатьох країн передбачені
торгівлі людьми або
стандарти мінімального рівня
трудової експлуатації.
оплати праці, максимальної
тривалості робочого дня та
страхування від нещасних випадків на виробництві.
Також треба поінформувати клієнта про те, що умови
трудового договору, які суперечать чинному законодавству
країни працевлаштування, не
мають жодної юридичної сили,
і будь-які спроби примусити
його до виконання такої угоди
є незаконними.
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Робоча віза та дозвіл Чи оформили Ви
на роботу.
робочу візу? Чи
заВисокий ризик по- самостійно
ймалися
оформтрапляння до ситуації
торгівлі людьми мають ленням докуменлюди, у яких сформу- тів?
валося неповне або
некоректне уявлення
про порядок отримання робочої візи.

Рекомендації для консультантів
У разі, коли клієнт ще не оформив робочої візи, слід попередити його, що він має зробити
це особисто, а також про те,
що, якщо йому пропонують
отримати або переоформити
гостьову, туристичну візу вже
на робочу на місці, то він потрапив до рук шахраїв, і, можливо, ризикує стати жертвою
торговців людьми. У разі, коли
законодавством країни призначення передбачено також
отримання дозволу на роботу
для іноземців, слід детально
ознайомити людину з порядком цієї процедури або надати
їй корисні посилання на надійні джерела, адже інформація з
цих питань в Інтернеті досить
часто може бути недостовірною або зумисно викривленою
і розміщуватися на веб-ресурсах, які належать шахраям та
тим, хто причетний до злочинів, пов’язаних з торгівлею
людьми.

Загальні правила
Навіть якщо під час бесіди консультанти не виявили жодних ризиків для абонента/ки, доцільно надати йому/їй ряд загальних рекомендацій, які допоможуть подбати про власні права та уникнути потрапляння до небезпечної ситуації. Тож варто нагадати наступне.
•
Не дозволяйте нікому обмежувати вашу свободу та права,
встановлювати над вами надмірний контроль. Будь-яка спроба обмежити пересування або спілкування свідчить про злочинні наміри.
•
Не віддавайте свого паспорту нікому, крім уповноважених
офіційних осіб (прикордонників, поліції, співробітників дипло45

•

•

•

•

•

матичних установ). Якщо ж зловмисникам все-таки вдалося
заволодіти документами, не слід панікувати, треба звернутися до поліції або, за можливості, до найближчого дипломатичного представництва України.
Підтримуйте зв’язок із родиною та близьким оточенням. Заздалегідь домовтеся з ними про кодову фразу, яка сигналізуватиме про потрапляння до небезпечної ситуації.
Зробіть копії всіх наявних документів (паспорта, візи, трудової угоди, запрошення на роботу, угоди з посередником
тощо) до того, як вирушити за кордон. Слід тримати їх у безпечному місці, а також залишити ці копії вдома.
Занотуйте або запам’ятайте телефони та адреси офіційних
закордонних представництв України в країні призначення,
контактні дані яких можна знайти на сайті Міністерства закордонних справ України (https://mfa.gov.ua/ua/about-mfa/abroad/embassies).
У разі потрапляння до небезпечної ситуації за кордоном слід
звертатися до будь-якого дипломатичного представництва,
консульства або посольства України, які можуть надати захист та всіляко сприятимуть поверненню на батьківщину.
Заздалегідь дізнайтеся телефони поліції, служби порятунку,
а також служби/організації допомоги постраждалим від торгівлі людьми в країні призначення.
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8. СОП 5. Ідентифікація особи,
потенційно постраждалої від торгівлі людьми
Закон України «Про протидію торгівлі людьми» визначає торгівлю
людьми як здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є людина, а так
само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, зокрема сексуальної,
з використанням обману, шахрайства, шантажу, вразливого 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. Торгівля людьми може відбуватись
і без ознаки перетину кордону, тобто «внутрішня» торгівля людьми,
коли відбувається переміщення з одного регіону до іншого в межах
однієї країни. Особи, які є постраждалими від «внутрішньої» торгівлі,
потерпають не менше за тих, хто перетинав кордон. Злочин «Торгівля
людьми» не передбачає обов’язкової подальшої експлуатації, тобто
акт купівлі-продажу людини без обов’язкової подальшої експлуатації
також передбачає, що особа є постраждалою від торгівлі людьми.
Якщо особа, яка звернулася, підпадає під описані дії, засоби або
мету, то, ймовірно, він/вона є потенційно постраждалою від торгівлі
людьми. Якщо звернення стосується дитини, то засоби залучення та
мета неважливі – головне зупинити або не допустити будь-якої експлуатації.
Важливо ідентифікувати постраждалого/у або потенційно постраждалого/у від торгівлі людьми. Ідентифікація може допомогти
врятувати від торговців людьми або арештувати та покарати тих, хто
організовував та експлуатував, та підказати постраждалим, як отримати різного виду допомогу, включаючи медичну, юридичну, психологічну та матеріальну.
Для ідентифікації використовуються індикатори. Індикатори – це
критерії, за якими визначається ситуація та статус особи, яка звернулася по допомогу. Індикатори можуть бути прямі та непрямі. Факт
торгівлі людьми може бути виявлено з урахуванням непрямих індикаторів, які можуть вказувати на перебування особи в умовах експлуатації (вік, стать, зовнішній вигляд, фізичний і психологічний стан,
47

особливості поведінки, відсутність документів, що посвідчують особу
тощо). До непрямих індикаторів також можна віднести способи, які
використовують злочинці для контролю над людьми під час їхньої експлуатації.
Для прямих індикаторів форм торгівлі людьми обов’язковими
складовими є певні дії (вербування, перевезення, передача, переховування, одержання осіб, обмін або передача контролю над особами),
способи вчинення дій (загроза, застосування сили, різні форми примусу, викрадення, шахрайство, обман, зловживання владою або безпорадним станом, надання або одержання вигод для отримання згоди
особи, яка контролює іншу) та мета (використання проституції третіх
осіб або інші форми сексуальної експлуатації, примусова праця або
послуги, включаючи жебрацтво, рабство або практика, подібна до
рабства, підневільний стан, експлуатація в злочинній діяльності, вилучення органів) – експлуатація. Кожен індикатор включає ряд ознак,
які можуть мати різні прояви.
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9. СОП 6. Інформування про права
постраждалих та забезпечення
їхньої особистої безпеки
Для недопущення порушення прав постраждалих осіб та дотримання їхньої особистої безпеки консультант повинен знати наведену
нижче інформацію та використовувати її при проведенні телефонного
консультування.
Особа, яка ймовірно постраждала від торгівлі людьми, має право
звернутися до місцевої державної адміністрації із заявою про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, та до
органів Національної поліції щодо захисту прав і свобод. Відповідне
інформування особи, котра постраждала від торгівлі людьми, про її
права здійснює суб’єкт, якому стало відомо про таку особу.
Отримання статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
та отримання відповідної довідки надає право на одержання одноразової матеріальної допомоги, розміщення у тимчасовому притулку чи
закладах реабілітації, а також отримання необхідних послуг відповідно до визначених потреб.
Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі людьми, подає до місцевої держадміністрації за місцем перебування заяву про
встановлення статусу.
Іноземець або особа без громадянства, що не володіє українською або російською мовою, заповнює заяву з перекладачем.
Впродовж трьох днів із дня подання заяви має відбутися співбесіда, під час якої мають бути з’ясовані обставини ситуації, що склалася. Після перевірки вказаної інформації до Міністерства соціальної
політики направляється пакет документів (копія заяви, копія опитувального листа, інші документи та матеріали) для розгляду та винесення рішення щодо встановлення статусу особи, яка постраждала
від торгівлі людьми. У випадку отримання рішення про встановлення
статусу посадова особа, визначена місцевою адміністрацією, видає
постраждалій особі довідку про встановлення статусу.
Кроки та терміни виконання для отримання статусу постраждалої
особи відповідно до необхідних дій наведені в Додатку 4.
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До ухвалення рішення про встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми, особа, яка звернулася для встановлення
статусу, має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також
на безоплатне одержання інформації щодо своїх прав та можливостей,
викладеної мовою, якою володіє така особа; право на медичну, психологічну, правову та іншу допомогу, незалежно від місця проживання; тимчасове розміщення в закладах допомоги для осіб, які постраждали від
торгівлі людьми. Детально права постраждалої особи прописані в статті
16 Закону України «Про протидію торгівлі людьми».

Забезпечення особистої безпеки осіб,
які постраждали від торгівлі людьми
Згідно із ч. 1 ст. 55 КПК України «потерпілим» у кримінальному
провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Відповідно особа, яка постраждала від торгівлі людьми, визнається «потерпілою» з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального
правопорушення або заяви про залучення її до провадження як потерпілої.
Після надання особі процесуального статусу «потерпілий/ла» у
кримінальному провадженні до неї можуть застосовуватись положення Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь
у кримінальному судочинстві», що надає, передусім, потерпілим та
свідкам, право на забезпечення безпеки шляхом застосування низки
заходів, зазначених у ньому, за наявності належних підстав. Забезпечення безпеки учасників кримінального провадження про торгівлю
людьми полягає в можливості використання цілої системи закріплених у законі заходів безпеки у різному їх поєднанні.
Особу, яка є постраждалою від торгівлі людьми, для отримання
правової допомоги необхідно направити до найближчого центру з надання безоплатної вторинної правової допомоги, бюро правової допомоги.
Безоплатна правова допомога – правова допомога, яка гарантується державою та повністю або частково надається за рахунок коштів Державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел.
Безоплатна первинна правова допомога, суб’єктами права на
яку є всі особи, які перебувають під юрисдикцією України, включає
такі види правових послуг:
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•
•
•
•

надання правової інформації;
надання консультацій і роз’яснень із правових питань;
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
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10. СОП 7. Інформування про послуги,
які надаються державними та недержавними
організаціями в Україні та за кордоном
Особам, які звернулись за інформацією, консультанти мають надати інформацію про можливість отримання безкоштовної допомоги
або консультацій, зокрема інформацію про:
•
кризові центри, які функціонують (з урахуванням місця проживання/перебування постраждалої особи) і надають відповідні послуги постраждалим;
•
юридичні, медичні, психологічні консультації та послуги, які
надаються кризовими центрами, центрами/бюро безоплатної
правової допомоги, іншими державними, громадськими, релігійними організаціями або благодійними фондами;
•
емоційну підтримку та участь у програмах, яку надають компетентні фахівці – психотерапевти, психіатри та інші медичні
працівники (індивідуальні та групові);
•
перенаправлення в разі необхідності до відповідних держструктур, зокрема соціальних, правозахисних, центрів працевлаштування, освіти тощо чи спеціалізованих неурядових
організацій або благодійних фондів;
•
надання соціальної допомоги у вигляді задоволення певних
потреб (зв’язок у соціумі з оточенням, родиною, відновлення
навчання, отримання професійних навичок, формування нових життєстверджуючих установок тощо).
Перелік суб’єктів, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми в Україні, та їх повноваження наведені в Додатку 2 (Суб’єкти, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми в Україні
та їх повноваження).
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11. СОП 8. Перенаправлення особи,
яка є ймовірно постраждалою
або постраждалою від торгівлі людьми.
Взаємодія суб’єктів
Перенаправлення особи, яка є ймовірно постраждалою від торгівлі людьми, – це одна з послуг, яка надається на «гарячій лінії».
Відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи
у сфері протидії торгівлі людьми, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України № 783 від 22 серпня 2012 р., суб’єкт, якому в результаті його діяльності стало відомо про постраждалу особу, за згодою
такої особи або її законного представника направляє постраждалу
особу до відповідного структурного підрозділу місцевої держадміністрації за місцем перебування особи.
До суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми та до яких можливе перенаправлення, відносяться:
•
Міністерство соціальної політики України;
•
закордонні дипломатичні установи України;
•
місцеві органи виконавчої влади;
•
Національна поліція України;
•
Державна міграційна служба та її територіальні відділення;
•
центри надання безоплатної вторинної правової допомоги;
•
управління соціального захисту населення;
•
центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;
•
управління охорони здоров’я та медичні заклади;
•
центри зайнятості;
•
територіальні центри соціального обслуговування;
•
центри соціально-психологічної допомоги;
•
центри соціально-психологічної реабілітації дітей;
•
притулки для дітей;
•
громадські та неурядові організації;
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•
благодійні фонди;
•
релігійні організації;
•
спеціалісти – приватні особи (адвокати, юристи, психологи).
Важливо, що перенаправлення абонента/ки може відбуватись як
до державних органів, закладів, установ, так і до недержавних організацій та приватних осіб, які працюють у сфері попередження та
надання допомоги постраждалим від торгівлі людьми. Перенаправлення може здійснюватися як до однієї, так і до кількох організацій
одночасно.
При перенаправленні абоненту/ці роз’яснюються відповідні дії,
правила, процедури, умови та порядок отримання допомоги постраждалими від торгівлі людьми, зокрема:
•
процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми;
•
можливість отримання одноразової матеріальної допомоги
особам, які постраждали від торгівлі людьми;
•
можливість відновлення документів, що посвідчують особу, в
разі їх відсутності;
•
можливість отримання юридичних, психологічних, медичних
та інших послуг;
•
можливість отримання допомоги незалежно від звернення до
правоохоронних органів та участі в кримінальному процесі.
У разі коли постраждалою особою є дитина, про неї обов’язково
повідомляється до служби у справах дітей та до органу Національної
поліції.
Здійснюючи перенаправлення, консультант/ка «гарячої лінії» повідомляє контакти всіх наявних в регіоні проживання особи, котра
звернулася на «гарячу лінію», суб’єктів, які надають допомогу постраждалим від торгівлі людьми (за допомогою інформаційної бази).
Водночас перенаправлення абонента/ки до будь-якої структури
не є підставою, щоб припинити надання послуг консультування на
«гарячій лінії». В разі необхідності має бути забезпечене додаткове
консультування юриста, психолога, соціального працівника.
Схема перенаправлення представлена в Додатку 3 (Карта перенаправлення та допомоги постраждалим від торгівлі людьми).
У Додатку 4 представлена схема встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми.
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12. СОП 9. Моніторинг та оцінка роботи
«гарячої лінії»
Моніторинг діяльності «гарячої лінії» проводиться систематично
й безперервно, моніторингова оцінка кожного консультанта/ки – не
рідше одного разу на місяць, якщо інше не передбачене внутрішніми
документами, які регламентують діяльність «гарячої лінії».
Моніторинг діяльності «гарячої лінії» реалізується наступними
напрямами:
•
верифікація статистичної інформації, яка заноситься консультантами/ками до інформаційної бази даних; аналіз динаміки
дзвінків та консультацій, які надаються на «гарячій лінії»;
•
оцінка якості роботи консультантів/ок «гарячої лінії»;
•
визначення проблемних питань під час консультування та пошуку шляхів їх вирішення;
•
попередження синдрому «емоційного вигорання» консультантів/ок «гарячої лінії»;
•
якісне інформаційно-технічне, фінансове забезпечення роботи «гарячої лінії»;
•
поширення інформації про діяльність «гарячої лінії»;
•
використання «гарячої лінії» як інструменту моніторингу та
аналізу актуальних потреб суспільства;
•
покращення взаємодії з державними структурами, недержавними установами, міжнародними організаціями тощо;
•
забезпечення ефективної кадрової політики «гарячої лінії»;
•
стратегічний розвиток «гарячої лінії», зокрема перспективних напрямів, її науково-теоретичне, методичне, організаційне, інформаційне та матеріально-технічне забезпечення.
Основними методами здійснення моніторингу та оцінки діяльності «гарячої лінії» є:
•
перевірка систематичності підготовки статистичної та аналітичної звітності роботи «гарячої лінії»;
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•

•

•
•
•

•

спостереження, особиста участь, тестування знань та навичок консультантів/ок «гарячої лінії» шляхом заповнення
оціночного бланку роботи консультанта/ки, моніторингових
дзвінків, аналізу якості заповнення реєстраційної бази даних
конкретним/ою консультантом/кою;
індивідуальні опитування, колективні обговорення проблемних питань у консультуванні та попередження синдрому
«емоційного вигорання» шляхом організації індивідуальних,
групових супервізій, інтервізійних груп, тренінгів із підвищення кваліфікації тощо;
аналіз відповідності інформаційних баз даних потребам абонентів/ок, їх доповнення та вдосконалення;
аналіз документації, яка ведеться координатором/кою «гарячої лінії»;
огляд комфортності умов праці, зокрема приміщень, робочих
місць відповідно до санітарно-гігієнічних вимог, технічного
оснащення комп’ютерами, телефонами, телефонними гарнітурами, наявності «тривожної кнопки» для екстреного виклику групи швидкого реагування у випадках загрози безпеки
консультантів/ок «гарячої лінії», наявності камер відеоспостереження, вогнегасника з придатним терміном використання;
кількісні показники роботи.

Для моніторингу та оцінки роботи «гарячої лінії» використовуються наступні індикатори:
•
кількість звернень на «гарячу лінію» (телефонних та
онлайн);
•
кількість офіційних письмових звернень у випадку, якщо
справа стосується дитини;
•
кількість інтерв’ю, спілкування з представниками ЗМІ;
•
кількість заходів із оприлюдненням результатів діяльності
«гарячої лінії», звітів тощо;
•
кількість друкованих інформаційних матеріалів про діяльність
«гарячої лінії», створеної реклами та видів поширення;
•
кількість проведених спільних заходів або іншої діяльності
з представниками державних, недержавних структур, партнерських організацій;
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кількість проведених робочих зустрічей, тренінгів, обговорень
з метою забезпечення необхідного кадрового складу «гарячої лінії», його фахової підготовки, залучення волонтерів до
консультування тощо;
кількість проведених супервізій (групових та індивідуальних);
кількість проведених щотижневих робочих зустрічей для
узгодження поточної діяльності;
кількість отриманих подяк.

Подальше використання результатів моніторингу здійснюється
для:
•

внесення змін до планів діяльності «гарячої лінії» з метою досягнення запланованих результатів;
•
планування подальшої діяльності «гарячої лінії»;
•
виявлення «проблемних» місць у роботі;
•
здійснення оцінки ефективності діяльності «гарячої лінії».
Відповідальними за здійснення моніторингу діяльності «гарячої
лінії» є координатор/ка «гарячої лінії» та інше керівництво організації,
на базі якої працює «гаряча лінія».
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13. ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТЬ
Боргова кабала – положення або стан, що виникає внаслідок застави боржником у забезпечення боргу своєї особистої праці або праці залежної від нього особи, якщо належним чином визначена цінність
роботи, що виконується, не зараховується до погашення боргу або
тривалість його роботи не обмежена і характер не визначений.
Боротьба з торгівлею людьми (протидія торгівлі людьми) – система заходів, що здійснюються в рамках протидії торгівлі людьми, які
спрямовані на виявлення злочину торгівлі людьми, зокрема незавершеного, осіб, які від цього постраждали, встановлення фізичних/юридичних
осіб – торгівців людьми та притягнення їх до відповідальності.
Вербування людини – це дії, що полягають у досягненні добровільної (шляхом запрошення чи умовляння особи, яка перебуває у
вразливому стані), або вимушеної (шляхом шантажу, погрози застосування насильства) домовленості з людиною на її подальшу експлуатацію чи на вчинення певних дій щодо неї, таких як переміщення,
переховування, передача іншій особі. Вербування є завершеним з
моменту досягнення домовленості з особою, яку вербують для експлуатації.
Використання в жебрацтві – організація та примушення осіб до
заняття жебрацтвом шляхом побиття, навмисного заподіяння каліцтва, завдання фізичних та/або психологічних травм та інших видів
насильства.
Використання в збройних конфліктах передбачає використання особи для виконання нею бойових завдань, пов’язаних із поваленням державної влади або порушенням суверенітету і територіальної
цілісності інших держав тощо.
Вилучення органів – вилучення з організму людини її складової
частини, що має певну будову (орган, тканина) і спеціальне призначення без згоди самої особи або за її згодою, досягнутою шляхом використання злочинних засобів впливу на неї. Обіцяна особі винагорода не сплачується в повному обсязі або не сплачується взагалі.
Виявлення особи, яка постраждала від торгівлі людьми
(жертв торгівлі людьми) – з’ясування інформації, яка дає підстави
вважати, що певна фізична особа постраждала від торгівлі людьми.
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Втягнення до злочинної діяльності – це дії, пов’язані з безпосереднім психічним чи фізичним впливом на особу та вчинені з метою
викликати у неї прагнення взяти участь в одному чи кількох злочинах
(примушення до крадіжок, виготовлення та/або перевезення, та/або
поширення наркотиків, інших заборонених товарів, до торгівлі зброєю, викрадення та/або збуту автотранспортних засобів, здійснення
інших злочинів).
Ґендерно-зумовлене насильство – це насильство, яке чиниться
над особою через те, що вона належить до тієї чи іншої статі.
Дистанційне консультування – заочне консультування, здійснюване суб’єктом, що надає соціальну послугу за запитами отримувачів
за допомогою технічних засобів (телефонне, онлайн-консультування), яке за потреби забезпечує анонімність отримувача соціальної
послуги.
Дитина – будь-яка фізична особа віком до вісімнадцяти років.
Домашнє насильство – діяння (дії або бездіяльність) фізичного,
сексуального, психологічного або економічного насильства, що вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання або між родичами, або
між колишнім чи теперішнім подружжям, або між іншими особами, які
спільно проживають (проживали) однією сім’єю, але не перебувають
(не перебували) у родинних відносинах чи в шлюбі поміж себе, незалежно від того, чи проживає (проживала) особа, яка вчинила домашнє насильство, у тому самому місці, що й постраждала особа, а також
погрози вчинення таких діянь.
Експлуатація праці (трудова експлуатація) – це присвоєння матеріальних результатів праці людини (зокрема прибутку) власником
виробництва.
Експлуатація людини – всі форми сексуальної експлуатації, використання в порнобізнесі, примусова праця або примусове надання
послуг, рабство або звичаї, подібні до рабства, підневільний стан, залучення до боргової кабали, вилучення органів, проведення дослідів
над людиною без її згоди, усиновлення (удочеріння) з метою наживи,
примусова вагітність, втягнення у злочинну діяльність, використання
в збройних конфліктах тощо.
Заклади допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми, – центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центри соціально-психологічної реабілітації дітей та притулки
для дітей.
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Захист осіб, які постраждали від торгівлі людьми, – система заходів із відновлення прав осіб, які постраждали від торгівлі людьми.
Звичаї, подібні до рабства чи підневільного стану, – це:
а) будь-який інститут чи звичай, через які жінку за винагороду
видають заміж (без права її відмови) її батьки, опікуни, родина або
будь-яка інша особа або група осіб; чоловік жінки, його родина або
його клан за винагороду чи без такої мають право передати її іншій
особі; жінку після смерті чоловіка передають у спадок іншій особі;
б) будь-який інститут чи звичай, через який дитина передається
одним або обома своїми батьками чи своїм опікуном іншій особі за
винагороду або без такої з метою експлуатації цієї дитини чи дитячої
праці.
Злочини, які пов’язані з торгівлею людьми, – використання в
проституції або створення умов для заняття проституцією; втягнення
до занять проституцією або примушення до продовження заняття
проституцією, використання рабської праці, викрадення особи, незаконні дії, спрямовані на працевлаштування громадян за кордоном,
виготовлення та поширення порнографічної продукції або предметів порнографічного характеру з використанням неповнолітніх, вилучення органів, використання у жебрацтві та втягнення у злочинну
діяльність.
Інформаційно-мотиваційне консультування – консультування
з метою надання отримувачу інформації та підтримки, що допомагають йому ухвалити усвідомлене рішення й оцінити ресурси щодо бажаних поведінкових змін.
Інформована згода – рішення особи, яка постраждала або ймовірно постраждала від торгівлі людьми, про згоду на отримання будьякої соціальної допомоги з реабілітації і/або реінтеграції за умови
повного розуміння особливостей процедури надання допомоги, переліку послуг, які надаватимуться.
Координатор випадку – організація (структура) або відповідальна особа, що забезпечує взаємодію роботи всіх організацій (структур), залучених до надання допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми.
Країна походження – країна, громадянином якої є фізична особа, або країна місця проживання чи перебування для особи без громадянства.
Насильство стосовно жінок – це будь-який акт насильства за
ознакою статі, що завдає або може завдати фізичної, сексуальної чи
60

психологічної шкоди або страждання жінкам, включаючи погрози здійснення таких актів, примус чи свавільне обмеження свободи, незалежно
від того, відбувається це в суспільному чи особистому житті.
Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та ґендерної дискримінації (далі – НГЛ) –
це інформаційно-довідкова, консультативна, соціально-психологічна,
правова служба, що є складовою системи виявлення, надання допомоги та перенаправлення абонентів/ок, які звернулися в телефонному (та, можливо, в онлайн) режимі, і яка покриває всю територію
України.
Особа, яка постраждала від торгівлі людьми, – будь-яка фізична особа, яка стала об’єктом торгівлі людьми і визнана такою відповідно до положень законодавства в сфері попередження та протидії
торгівлі людьми.
Оцінка потреб – процес збору, узагальнення та аналізу інформації щодо стану та життєвих обставин особи, яка потребує соціальних
послуг, з метою визначення видів та обсягів послуг, їхнього впливу на
процес подолання складних життєвих обставин.
Оцінка ризиків – врахування при наданні послуг факторів ризику
і захисних факторів, зокрема віку, стану здоров’я, етнічної, культурної, національної приналежності, віросповідання, соціального статусу,
місця проживання, життєвого досвіду тощо.
Передача та одержання людини – це дії, вчинені після акту купівлі-продажу щодо людини, її вербування, переміщення тощо, пов’язані з переходом фактичного контролю над нею від однієї особи (групи осіб) до іншої.
Переміщення людини – це зміна місця перебування людини через її перевезення та інше переміщення як через державний кордон
України, так і в межах території України.
Переховування людини – це розміщення людини в певному приміщенні, в транспортному засобі, в певній місцевості тощо, надання
їй підроблених документів, вчинення щодо неї пластичної операції
тощо.
Потерпілою особою в кримінальному провадженні є фізична
особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди. Права та обов’язки потерпілого виникають у особи з моменту подання заяви про вчинення щодо неї кримінального правопорушення або заяви про залучення її до провадження
як потерпілого.
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Повернення або залишення дитини, яка постраждала від
торгівлі дітьми та є іноземцем або особою без громадянства, –
комплекс заходів, спрямованих на забезпечення відповідно до потреб
такої дитини повернення до країни походження або залишення на території України дитини, яка постраждала від торгівлі дітьми на території України та є іноземцем або особою без громадянства.
Повернення в Україну громадян України, які постраждали від
торгівлі людьми, – комплекс заходів, спрямованих на організацію
повернення громадян України, які постраждали від торгівлі людьми
на території іншої держави, на територію України.
Показник (індикатор) – це ознака, маркер, якісно-кількісна характеристика досліджуваного процесу, явища, стану, що відображає
його зміну в динаміці або відхилення від нормативного значення.
Попередження торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на виявлення та усунення причин і умов, що призводять до явища
торгівлі людьми.
Примусова вагітність – це:
а) посягання на волю, життя та здоров’я жінки, пов’язане із здатністю народжувати, проведення протиправних дій щодо запліднення
у примусовому порядку, зокрема штучного;
б) використання репродуктивної функції організму жінки шляхом
природного або штучного запліднення без її згоди та подальше примушення жінки до виношування дитини.
Примусова праця – будь-яка робота чи надання послуг, які виконуються або надаються не добровільно, а під загрозою застосування
покарання, фізичного та психологічного насильства. Форми примусової праці можуть включати працю домашньої прислуги, сільськогосподарську працю, виснажливу працю на заводах та фабриках, у
лісовому та рибному господарстві, працю будівельниками, в громадському харчуванні та в інших сферах послуг, а також жебрацтво.
Примусовий шлюб – це шлюб, у якому одна чи обидві особи з
подружжя укладають його без власної згоди або проти волі.
Притулок для осіб, які постраждали від торгівлі людьми
(далі – притулок), – спеціалізована служба підтримки осіб, котрі постраждали від торгівлі людьми, яка забезпечує безпечне тимчасове
розміщення, надання соціально-психологічних, соціально-медичних
послуг та проходження програми реабілітації особі, яка постраждала
від торгівлі людьми.
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Проведення дослідів над людиною без її згоди – незаконне
проведення медико-біологічних, психологічних або інших дослідів над
людиною, що створюють небезпеку для її життя чи здоров’я.
Протидія торгівлі людьми – система заходів, спрямованих на
подолання явища торгівлі людьми шляхом її попередження і боротьби
з нею та надання допомоги й захисту особам, які постраждали від
торгівлі людьми.
Процедура встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми, – комплекс заходів, під час яких уповноважена особа на підставі отриманої інформації та її аналізу порівнює елементи
вчиненого щодо особи діяння з визначенням торгівлі людьми, оцінює
ймовірність вчинення щодо особи такого діяння та робить висновок,
що така особа є такою, яка постраждала від торгівлі людьми.
Рабство – положення або стан особи, щодо якої здійснюють окремі або всі правомочності, властиві праву власності, зокрема насильницьке підпорядкування однієї людини іншій, а під рабом розуміється
особа, яка перебуває в такому стані або положенні.
Реабілітація особи, яка постраждала від торгівлі людьми, –
комплекс медичних, психологічних, соціальних, юридичних та інших заходів, спрямованих на відновлення фізичного й психологічного стану та
соціальних функцій особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
Реінтеграція особи, яка постраждала від торгівлі людьми, –
включення особи, яка постраждала від торгівлі людьми, до соціальних
структур країни свого походження після повернення, вибудовування
кола спілкування (родичі, друзі, сусіди тощо), а також соціальна, економічна активність у суспільному житті.
Сексуальна експлуатація – це вид експлуатації праці особи в
галузі проституції або порнографії, під якою слід розуміти надання
сексуальних послуг за гроші чи іншу матеріальну винагороду, або в
суміжних сферах (скажімо, в сфері розпусних дій з дітьми, надання
разових сексуальних послуг ув’язненим та деяким іншим особам), незалежно від того, чи дозволений у даній країні чи її окремих місцевостях цей вид діяльності.
Супервізія – професійна підтримка працівників, які надають соціальні послуги, спрямована на подолання професійних труднощів, аналіз та усунення недоліків, вдосконалення організації роботи, стимулювання мотивації до роботи, дотримання етичних норм та стандартів
надання соціальних послуг, запобігання виникненню професійного
вигорання, забезпечення емоційної підтримки.
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Трудова експлуатація – дивись «експлуатація праці».
Торгівля людьми – здійснення незаконної угоди, об’єктом якої є
людина, а так само вербування, переміщення, переховування, передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, зокрема
сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шантажу, вразливого 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.
До основних форм експлуатації постраждалих від торгівлі
людьми належать:
•
використання в порнобізнесі;
•
використання в збройних конфліктах;
•
вилучення органів;
•
втягнення в злочинну діяльність;
•
залучення до боргової кабали;
•
підневільний стан;
•
примусова вагітність;
•
примусова праця та примусове надання послуг;
•
примусове жебрацтво;
•
примусове одруження;
•
проведення дослідів над людиною без її згоди;
•
сексуальна експлуатація;
•
трудова експлуатація;
•
усиновлення/удочеріння з метою наживи.
Усиновлення (удочеріння) в комерційних цілях – це оформлене спеціальним юридичним актом прийняття до сім’ї неповнолітньої
дитини на правах сина чи дочки для її наступного використання в жебрацтві, занятті азартними іграми, а також для подальшого укладення
щодо неї договорів купівлі-продажу, міни та інших, які передбачають
фактичну передачу права власності.
Центр соціально-психологічної допомоги – заклад з надання
невідкладної комплексної допомоги (психологічних, соціальнопобутових, соціально-педагогічних, соціально-медичних, інформаційних і юридичних послуг тощо) особам, які опинились у складних
життєвих обставинах, що сприятиме якнайшвидшому їхньому поверненню до нормальних умов життєдіяльності.
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ДОДАТКИ
Додаток 1. Етапи консультування
№
1

2

Етап консультування

Дії консультанта/ки

Налагодження стосун- •
ків з абонентом/ою.

Знайомство : Слухаю Вас. Чим я можу
Вам допомогти?

Встановлення пробле- •
ми, причини звернення

З’ясувати, чи абонент/ка звертався/
лася раніше по допомогу, куди і яка
була надана допомога.

•

З’ясувати, на які результати сподівається абонент/ка.

•

Слухати, не перебиваючи, вникаючи в
проблему.

•

Слухати, вживаючи вигуки («Так, так»,
«Авжеж», «Добре», «Гаразд», «Продовжуйте»), реагувати «Чи правильно я
зрозумів/ла, що Ви…?», «До чого це
призвело?», «Що було до/після цього?»,
«Чи отримали Ви відповідь..? Яку?».

•

Резюмувати почуте і визначити певні
нюанси в проблемі особи, яка звернулась.

•

Продовжувати думку абонента/ки «Чи
правильно я зрозумів/ла, що Вам здається…?»

•

Уточнювати деталі «Тобто це було
так…».

•

Впродовж усієї консультативної бесіди
перевага надається відкритим запитанням. Вони дозволяють абонентам/
кам скоріше розкрити свої почуття та
проблеми, надають можливість розповісти так, як самі абоненти/ки вважають
за краще, і підштовхують до самостійного обмірковування ситуації та виходу з неї (приклади відкритих запитань:
«Що з Вами трапилося (де, коли)?»,

Дослідження проблеми
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№

Етап консультування

Дії консультанта/ки
«Як виглядає ситуація, на Вашу думку,
зараз?», приклади закритих запитань:
«Чи звертались Ви до посольства/поліції?», «Чи застосовували до Вас фізичне насильство?», «Чи мали можливість
телефонувати, залишати місце роботи?», «Чи забирали у Вас паспорт?»,
«Чи погрожували Вам депортацією?»).

3

Кроки допомоги

•

Надати інформацію або визначити проблему та обговорити можливі шляхи
виходу з неї (допомогти абоненту/ці
розглянути шляхи дій, кроків: як? що?
коли? чому? в який спосіб? за допомогою чого?).

•

Спонукати до дій: «Яким буде Ваш перший крок? Як думаєте вирішити проблему?», «Хто, на Вашу думку, може
допомогти і як?», «Які, по- Вашому,
кращі й гірші виходи з ситуації?»

Визначається остаточна проблема та шляхи
її вирішення

ПРАВИЛО: Консультант/ка завжди керується стратегією
чотирьох «НЕ»:
НЕ дає порад, НЕ звинувачує, НЕ повчає, НЕ порівнює!!!
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Додаток 2. Суб’єкти, які надають допомогу
постраждалим від торгівлі людьми в Україні,
та їхні повноваження
№

Назва установи

Повноваження та обов’язки

1

Президент України

Президент України визначає центральний орган
виконавчої влади, який є національним координатором у сфері протидії торгівлі людьми.

2

Кабінет Міністрів
України

1) Спрямовує і координує роботу суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми,
зазначених у пунктах 3-6 частини першої статті
5 Закону України про протідию торгівлі людьмі;{пункт 1 частини першої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів...» № 5459-VI
від 16 жовтня 2012 р.}.
2) Визначає:
{Підпункт «а» пункту 2 частини першої статті 6 виключено на підставі Закону України № 5459-VI від
16 жовтня 2012 р.};
б) процедуру встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми;
в) порядок утворення та функціонування Єдиного
державного реєстру злочинів торгівлі людьми.
3) Затверджує:
а) Державну цільову програму в сфері протидії
торгівлі людьми та здійснює контроль за її реалізацією;
б) Національний механізм взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, та контролює його реалізацію;
в) форму опитувальника щодо встановлення статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
та довідки про встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми;
г) форму довідки, що підтверджує факт звернення
іноземця чи особи без громадянства за встановленням статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми на території України;
ґ) положення про заклади допомоги особам, які
постраждали від торгівлі людьми.
4) Встановлює порядок виплати одноразової матеріальної допомоги особам, які постраждали від
торгівлі людьми.
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№

Назва установи

Повноваження та обов’язки

3

Центральні органи
виконавчої влади

Центральні органи виконавчої влади відповідно до
визначених у встановленому порядку повноважень
у сфері протидії торгівлі людьми здійснюють:
1) формування та реалізацію державної політики в
сфері протидії торгівлі людьми;
2) розробку проекту Державної цільової програми
протидії торгівлі людьми та забезпечують її реалізацію;
3) розробку проекту Національного механізму
взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, та забезпечують його
реалізацію;
4) моніторинг діяльності суб’єктів, які здійснюють
заходи в сфері протидії торгівлі людьми;
5) підготовку та оприлюднення у визначеному
Кабінетом Міністрів України порядку щорічної доповіді про стан реалізації заходів у сфері протидії
торгівлі людьми;
6) заходи щодо встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми, відповідно до
визначеної Кабінетом Міністрів України процедури;
7) заходи, спрямовані на:
а) викорінення передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження домашнього насильства
та насильства за ознакою статі;
б) підвищення рівня обізнаності щодо протидії торгівлі дітьми серед батьків та осіб, які їх замінюють,
та осіб, які постійно контактують з дітьми в сферах
освіти, охорони здоров’я, культури, фізичної культури та спорту, оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах;
8) координацію та контроль за діяльністю закладів допомоги особам, які постраждали від торгівлі
людьми;
9) заходи щодо:
а) комплексного аналізу стану попередження, виявлення та розкриття злочинів торгівлі людьми;
б) попередження, виявлення та розкриття злочинів
торгівлі людьми, в тому числі тих, що мають характер транснаціональної організованої злочинності;
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в) розшуку осіб, які переховуються від органів
досудового розслідування і суду, ухиляються від
виконання кримінального покарання за вчинення
злочинів торгівлі людьми;
{Підпункт «в» пункту 9 частини першої статті 7 із
змінами, внесеними згідно із Законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо приведення законодавства у відповідність
з...» № 245-VII від 16 травня 2013 р.}
10) заходи:
а) прикордонного контролю, спрямовані на попередження і виявлення фактів торгівлі людьми, у
тому числі з використанням транспортних засобів,
що експлуатуються комерційними перевізниками;
б) системного та комплексного характеру щодо
вдосконалення безпеки і контролю паспортних та
інших документів, що дають право виїзду з України та в’їзду в Україну;
в) щодо своєчасного оформлення документів на
право перебування в Україні або повернення в
Україну;
г) щодо репатріації іноземців та осіб без громадянства, які постраждали від торгівлі людьми;
ґ) щодо примусового видворення з України іноземців та осіб без громадянства, які порушили законодавство про протидію торгівлі людьми.
2. Перелік центральних органів виконавчої влади,
які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі
людьми, їх повноваження та порядок діяльності, а
також центральний орган виконавчої влади, який
встановлюватиме статус особи, яка постраждала
від торгівлі людьми, визначаються відповідно до
Статті 1 Закону України «Про центральні органи
виконавчої влади».

4

Міністерство соціальної політики
України

Міністерство є національним координатором у
сфері протидії торгівлі людьми та є відповідальним
за встановлення статусу особи, постраждалої від
торгівлі людьми,
Основні функції:
1) залучати в установленому порядку спеціалістів
центральних і місцевих органів виконавчої влади,
підприємств, установ та організацій (за погодженням з їхніми керівниками), вчених, представників
інститутів громадянського суспільства (за згодою)
до розгляду питань, що належать до його компетенції;
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2) одержувати безоплатно від міністерств, інших
центральних і місцевих органів виконавчої влади,
органів місцевого самоврядування необхідні для
виконання покладених на нього завдань інформацію, документи і матеріали, зокрема від органів
статистики – статистичні дані;
3) скликати наради, утворювати комісії та робочі
групи, проводити наукові конференції, семінари з
питань, що належать до його компетенції;
4) користуватися відповідними інформаційними
базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами.

5

Місцеві держадміністрації

1) Забезпечують проведення соціальної роботи та
надання соціальних послуг особам, які постраждали від торгівлі людьми;
2) організують проведення інформаційних кампаній, зокрема із залученням засобів масової інформації;
3) забезпечують створення і підтримку «гарячих
ліній», пунктів консультування та поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів з питань
попередження торгівлі людьми;
4) співпрацюють з об’єднаннями громадян з питань попередження торгівлі людьми;
5) відповідно до визначеної Кабінетом Міністрів
України процедури беруть участь у роботі щодо
встановлення статусу особи, яка постраждала від
торгівлі людьми;
6) забезпечують впровадження та функціонування
Національного механізму взаємодії суб’єктів, які
здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми;
7) реалізують заходи, що сприяють викоріненню
передумов торгівлі людьми, зокрема щодо попередження домашнього насильства та насильства
за ознакою статі;
8) вживають заходів для підвищення рівня обізнаності серед батьків та осіб, які їх замінюють, щодо
протидії торгівлі дітьми та серед осіб, які постійно контактують з дітьми в сферах освіти, охорони
здоров’я, культури, фізичної культури та спорту,
оздоровлення та відпочинку, судовій та правоохоронній сферах.
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6

Служба у справах
дітей

У разі коли постраждалою особою є дитина, суб’єкт
невідкладно повідомляє про неї відповідну службу
у справах дітей та орган Національної поліції.
Усі дії щодо такої дитини здійснюються відповідно
до вимог нормативно-правових актів щодо захисту прав дитини.
Служба у справах дітей здійснює заходи щодо захисту прав дитини та направляє її у разі потреби
до притулку для дітей служби у справах дітей або
центру соціально-психологічної реабілітації дітей.
За зверненням постраждалої особи або її законного представника посадова особа інформує особу
про можливість отримання допомоги, види такої
допомоги, умови та порядок їх надання.
Для отримання допомоги постраждала особа за
місцем перебування подає до місцевої держадміністрації заяву про встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми, в установленому законодавством порядку.

7

Національна поліція України

У разі коли постраждалою особою є дитина, суб’єкт
невідкладно повідомляє про неї відповідну службу
у справах дітей та орган Національної поліції.
У разі коли постраждала особа не зверталася та
не бажає співпрацювати з органами Національної
поліції, відповідальний підрозділ подає до органу
Національної поліції інформацію про вчинення злочину з поміткою про відмову особи співпрацювати
з відповідними органами.
Орган Національної поліції розглядає зазначену
інформацію та здійснює в установленому законодавством порядку відповідні заходи.

8

Державна міграційна служба
України

У разі відсутності у постраждалої особи документів, що посвідчують особу, відповідальний підрозділ звертається до територіального органу або
підрозділу ДМС, який терміново здійснює заходи
щодо відновлення або видачі таких документів.
У разі коли постраждалою особою є іноземець або
особа без громадянства, відповідальний підрозділ
протягом двох робочих днів з дня звернення такої
особи письмово повідомляє про неї територіальний орган або підрозділ ДМС.
Територіальний орган або підрозділ ДМС у разі
відсутності у постраждалої особи, якою є іноземець або особа без громадянства, документів, що
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підтверджують її громадянство, підданство або
країну постійного проживання чи право на постійне проживання на території відповідної країни,
надсилає до країни походження такої особи запит
щодо встановлення її особи та підтвердження громадянства або підданства, про результати розгляду якого інформує відповідальний підрозділ.

9

Дипломатичне
представництво
України за кордоном

У разі коли особа постраждала від торгівлі людьми
за кордоном, вона може звернутися по допомогу
до дипломатичного представництва України в державі, в якій вона перебуває.
Дипломатичне представництво України за кордоном сприяє поверненню громадян України, постраждалих від торгівлі людьми, в Україну відповідно до законодавства.

10

Центр соціальних
служб для сім’ї,
дітей та молоді

Після отримання заяви про встановлення статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, посадова особа направляє постраждалу особу до центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за
місцем перебування для проведення оцінки її потреб та отримання юридичних, психологічних, медичних, медико-консультативних та інших послуг.
У разі коли постраждала особа потребує тимчасового притулку, відповідальний підрозділ направляє
таку особу до територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) або
центру соціально-психологічної допомоги.
Центр проводить протягом п’яти робочих днів
оцінку потреб постраждалої особи з урахуванням
її віку, статі, стану здоров’я, забезпечує надання
особі необхідних послуг, зокрема юридичних, психологічних, медичних та медико-консультативних,
а також сприяє реалізації прав постраждалої особи на отримання соціальних виплат, працевлаштування, повернення до країни походження тощо.
Під час звернення постраждалої особи або її законного представника безпосередньо до центру
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді центр
проводить оцінку її потреб та повідомляє відповідальний підрозділ про таку особу.
Після встановлення постраждалій особі статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми, центр
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді складає
протягом десяти робочих днів план реабілітації постраждалої особи (далі – план реабілітації) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
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У плані реабілітації зазначається перелік послуг,
що надаються суб’єктами відповідно до їх компетенції з метою відновлення фізичного та психологічного стану постраждалої особи та її соціальної
адаптації.
План реабілітації складається на строк, що необхідний для його виконання з урахуванням індивідуальних потреб постраждалої особи і не може
перевищувати строк дії статусу особи, яка постраждала від торгівлі людьми.
Після складення плану реабілітації центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді ініціює протягом
семи робочих днів проведення спільного засідання
суб’єктів, на якому план реабілітації узгоджується
суб’єктами та затверджується керівником центру.
План реабілітації складається в двох примірниках, один з яких залишається у центрі соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді, а інший передається постраждалій особі або її законному представникові.
Суб’єкти забезпечують виконання плану реабілітації, зокрема із залученням підприємств, установ та
організацій, які належать до сфери їхнього управління.
Центр надсилає щоквартально до відповідального
підрозділу інформацію про стан виконання плану
реабілітації, а служба у справах дітей – індивідуального плану з метою проведення її аналізу та
внесення в разі потреби змін до відповідного плану.
У разі завершення виконання або припинення виконання плану реабілітації центр соціальних служб
для сім’ї, дітей та молоді надсилає до відповідального підрозділу повідомлення про виконання плану реабілітації або припинення його виконання із
зазначенням причин такого припинення.
Після отримання від центру соціальних служб для
сім’ї, дітей та молоді повідомлення про виконання
або припинення виконання плану реабілітації чи
від служби у справах дітей – про виконання індивідуального плану відповідальний підрозділ вносить
відповідні відомості до облікової картки постраждалої особи.
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11

Заклади охорони
здоров’я

Повноваження та обов’язки
У разі коли постраждала особа не в змозі самостійно пересуватися з будь-якої причини (інвалід,
хвора, поранена) або стан особи загрожує її життю чи безпеці оточуючих, суб’єкт, який виявив таку
особу, зобов’язаний невідкладно забезпечити надання їй першочергової медичної допомоги та у
разі потреби розміщення у відповідному закладі
охорони здоров’я.
Після надання необхідної медичної допомоги (лікування) заклад охорони здоров’я за згодою постраждалої особи або її законного представника
направляє особу до відповідального підрозділу та
подає йому медичні висновки щодо обстеження та
лікування особи.

12

Міжнародні та
громадські організації, які мають
притулки

Якщо постраждала особа не може бути розміщена
в державному чи комунальному закладі у зв’язку
з відсутністю вільних місць або з інших причин, а
також у разі відсутності такого закладу в регіоні,
відповідальний підрозділ залучає до співпраці громадські або міжнародні організації, які можуть надати такій особі послуги з розміщення.

13

Міжнародна організація з міграції

Міжнародна організація з міграції (МОМ) є провідною міжурядовою організацією в галузі міграції,
що тісно співпрацює з урядовими, міжурядовими
та неурядовими партнерами.
Разом з мережею партнерських НУО по всій території України МОМ надає комплексну допомогу з
реінтеграції постраждалих від торгівлі людьми, яка,
залежно від індивідуальних потреб кожного бенефіціара, включає юридичні консультації та представництво в кримінальному та цивільному судах;
медичну та психологічну допомогу, забезпечення
притулку, професійну підготовку, надання невеликих грантів для підтримки тих постраждалих від
торгівлі людьми, які прагнуть започаткувати власний бізнес, та інші форми допомоги.
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Додаток 3. Карта перенаправлення та допомоги
ймовірно постраждалим та постраждалим
від торгівлі людьми
Звернення від постраждалого/ї:
- на «гарячу лінію»;
- до райдержадміністрацій за місцем проживання;
- до Національної поліції.

Встановлення контакту, вивчення ситуації, ідентифікація постраждалого/ї, з’ясування потреб та необхідної першочергової допомоги,
інформування про можливість отримання статусу та про способи
отримання допомоги.

Визначення кола суб’єктів, які мають бути залучені для отримання
допомоги.

З’ясування готовності особи звернутися по допомогу самостійно або
визначення її потреби у супроводі чи надсиланні запитів до різних
структур для отримання допомоги або отримання статусу.

У разі самостійного звернення особи поінформування її про те, які дії
та документи потрібні для отримання статусу.
Надання контактів райдержадміністрацій, Нацполіції, ЦССДМ, закладів охорони здоров’я, центрів надання безоплатної вторинної правової допомоги тощо.

Можливість повторного звернення на «гарячу лінію» за психологічною підтримкою або іншою допомогою.
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Додаток 4. Встановлення статусу особи,
яка постраждала від торгівлі людьми
(Постанова Кабінету Міністрів України № 417
від 23 травня 2012 р.)
Кроки для отримання статусу постраждалої особи
та терміни їхнього виконання відповідно
до необхідних дій
Кроки

Дія

Термін виконання, робочі
дні

1

Особа, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, подає до місцевої держадміністрації за місцем перебування заяву про встановлення статусу
за формою, затвердженою Мінсоцполітики. Заяви
реєструються у відповідному журналі за формою, затвердженою Мінсоцполітики, а особам, які їх подали,
повідомляється про можливість одержання допомоги
та її види.

2

3 дні з дати по- Посадова особа проводить співбесіду з особою, яка
дання заяви
вважає себе постраждалою від торгівлі людьми.

3

2 дні

На підставі інформації, отриманої під час проведення
співбесіди, посадова особа оформляє облікову картку особи, яка вважає себе постраждалою від торгівлі
людьми, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

4

7 днів

Структурний підрозділ залучає суб’єктів, які здійснюють заходи в сфері протидії торгівлі людьми, до
проведення перевірки інформації, зазначеної в опитувальному листі, щодо її достовірності (запит до Нацполіції, Держприкордонслужби, громадської організації тощо).

5

2 дні з дня за- Місцева держадміністрація подає до Мінсоцполітики
вершення пе- документи на отримання статусу постраждалої особи.
ревірки

6

5 днів від дати Документи розглядаються Мінсоцполітики. За ререєстрації
зультатами розгляду міністерство надсилає місцевій
держадміністрації листа про встановлення статусу
або відмову в його встановленні з обґрунтуванням
причин такої відмови.

7

Особа, якій встановлено статус та яка отримала відповідну довідку, має право на одержання одноразової матеріальної допомоги у встановленому законодавством порядку.
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Додаток 5. ЕТИЧНИЙ КОДЕКС консультантів
Національних «гарячих ліній» ГО «Ла Страда-Україна»
Етичний кодекс консультантів Національних «гарячих ліній» Громадської організації «Ла Страда-Україна» – це документ, який визначає положення, що є принциповими орієнтирами для консультантів у
їхній професійній діяльності, під час виконання службових обов’язків,
організації спілкування з абонентами. У документі визначено шляхи
розв’язання моральних проблем та ухвалення найадекватнішого професійного рішення в етичних питаннях. В основу Етичного кодексу
консультантів Національних «гарячих ліній» покладений вітчизняний
досвід і міжнародні етичні принципи й стандарти консультування на
«гарячих лініях».
Етичний кодекс консультантів Національних «гарячих ліній» громадської організації «Ла Страда-Україна» містить:
•
етичні принципи діяльності консультантів Національних «гарячих ліній» (перелік базових етичних ідей та традицій, що
стають підґрунтям для ухвалення етичного рішення під час
консультування);
• норми етичної поведінки консультантів Національних «гарячих ліній» (основа професійної діяльності).
1. Етичні принципи діяльності консультантів Національних «гарячих ліній»
1.1. Повага до гідності кожної людини. Кожна людина є неповторною та унікальною, що необхідно враховувати консультантам
Національних «гарячих ліній», не допускаючи жодного прояву зневаги до особистості. Консультування на Національних «гарячих лініях»
є несумісним із прямим чи опосередкованим примусом абонентів до
будь-яких дій, навіть на користь абонента або його близького соціального оточення.
1.2. Пріоритетність інтересів абонентів. Консультанти Національних «гарячих ліній» спрямовують усі свої зусилля, знання та навички на допомогу окремим громадянам, які звертаються на Національні «гарячі лінії» з метою допомоги їм у вирішенні проблем.
1.3. Толерантність. Консультанти Національних «гарячих ліній» є
толерантними до різних емоційних проявів абонентів, мають належний рівень професійної підготовки, за будь-яких обставин зберігають
рівновагу, терпимість. Консультанти Національних «гарячих ліній»
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приймають проблеми й обставини абонентів незалежно від їхнього
способу життя, поведінки, соціального і національного походження,
статі тощо.
1.4. Довіра та взаємодія у вирішенні проблем абонента. Консультанти Національних «гарячих ліній» співпрацюють з абонентами
в межах компетенції «гарячих ліній», намагаючись допомогти абонентам розв’язати проблеми, з якими вони звернулися, з метою задоволення їхніх інтересів. Консультанти Національних «гарячих ліній»
сприяють добровільній участі абонентів у процесі надання консультації. Консультанти Національних «гарячих ліній» мають сприяти максимальній самостійності абонентів у розв’язанні їхніх проблем та
в діях у відповідних ситуаціях. Консультанти Національних «гарячих
ліній» створюють доброзичливу атмосферу спілкування з абонентом.
Довіра до консультантів Національних «гарячих ліній» є необхідною
умовою результативної консультації.
1.5. Доступність послуг. Консультанти Національних «гарячих
ліній» в межах компетенції надають допомогу тим, хто звертається
до них за консультацією, без будь-якої дискримінації щодо статі,
віку, фізичних або розумових обмежень, соціальної чи расової приналежності, віросповідання, мови, політичних поглядів, сексуальної
орієнтації.
1.6. Конфіденційність. Консультанти Національних «гарячих ліній» інформують абонентів про те, що на «гарячих лініях» дотримуються конфіденційності, для чого вона необхідна, а також про умови її
дотримання. Обов’язок консультантів Національних «гарячих ліній» –
бути конфіденційними, що виключає можливість розголошення
будь-яких відомостей про абонентів за винятком тих випадків, коли
це робиться з їхньої згоди чи в установленому законом порядку.
2. Норми етичної поведінки консультантів Національних «гарячих
ліній»
Норми етичної поведінки консультантів Національних «гарячих
ліній» є основою їхньої професійної діяльності згідно із загальнолюдськими цінностями та етичними принципами консультування на
«гарячих лініях».
2.1. Етична поведінка стосовно професії
2.1.1. Дотримуватись Етичного кодексу, діяти відповідно до принципів і норм етичної поведінки.
2.1.2. Підвищувати якість та ефективність консультування на Національних «гарячих лініях», розвивати професіоналізм у консульту78

ванні, залучаючи волонтерів (добровільних помічників) до виконання
посильних для них завдань.
2.1.3. Бути відповідальним за абонентів у рамках обмежень,
установлених положеннями цього кодексу.
2.1.4. Аналізувати характер та причини проблем, з якими звертаються абоненти.
2.1.5. Підвищувати рівень консультування на «гарячій лінії».
2.1.6. Визнавати пріоритети професійної відповідальності над
власними інтересами.
2.2. Етична поведінка стосовно колег
2.2.1. Визнавати різні погляди та форми практичного досвіду колег, інших фахівців, висловлювати критичні зауваження та пропозиції
лаконічно й коректно.
2.2.2. Піддавати конструктивному аналізу професійні дії колег,
їхню професійну діяльність.
2.2.3. Створювати та систематично використовувати можливості, умови для обміну знаннями, досвідом і поглядами з колегами у
консультуванні на Національних «гарячих лініях», фахівцями інших
галузей, волонтерами з метою вдосконалення власної практики
роботи та збагачення інтелектуальних ресурсів професійної групи.
2.2.4. Відстоювати професійну честь і гідність своїх колег, не
допускати упередженої критики на їхню адресу та щодо професії взагалі.
2.3. Етична поведінка стосовно абонентів
2.3.1. Поважати особистість абонента і гарантувати захист його
гідності та прав незалежно від походження, статі, віку та внеску в суспільний і соціальний розвиток.
2.3.2. Прагнути зрозуміти кожного абонента, з’ясовувати всі
чинники проблеми, що виникла.
2.3.3. Безпека абонентів є першою умовою діяльності консультантів Національних «гарячих ліній».
2.3.4. Допомагати всім абонентам рівною мірою.
2.3.5. Заохочувати абонента до взаємодії, яка ґрунтується на довірі, співчутті та збереженні конфіденційності.
2.3.6. Визнавати і поважати наміри, відповідальність абонентів за
прийняте рішення.
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2.3.7. Якщо неможливо надати відповідну послугу, консультанти
Національних «гарячих ліній» зобов’язані повідомити про це абонентів, залишивши за ними право на свободу дій.
2.4. Етична поведінка стосовно взаємодіючих організацій
2.4.1. Співпрацювати з тими установами й організаціями, наміри та діяльність яких спрямовані на надання консультацій на «гарячих
лініях»; використовувати досвід їхньої роботи як ресурсну можливість для підвищення якості допомоги абонентам.
2.4.2. Підтримувати та популяризувати партнерські стосунки
між організаціями, що здійснюють соціальну діяльність у громаді, в
суспільстві.
2.4.3. Забезпечувати підготовку професійної звітності та її оприлюднення для громадськості шляхом періодичних публічних оглядів
якості, результативності та ефективності послуг, що надаються.
Додаток
до Етичного кодексу консультантів Національних «гарячих ліній»
Громадської організації «Ла Страда-Україна»
Список ознайомлених
Цим підписом підтверджується ознайомлення та згода із пунктами Кодексу
№ ПІБ
Підпис
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Громадська організація «Ла Страда-Україна»
Київ, 03113, а/с 26,
Тел./факс: +38 (044) 205 36 95
E-mail: info@la-strada.org.ua
Національна «гаряча лінія» з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та ґендерної дискримінації
0 800 500 335 або 116 123
(дзвінки безкоштовні)

www.la-strada.org.ua

Facebook: @lastradaukraine
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