РУБІЖАНСЬКА МІСЬКА РАДА
СЬОМЕ СКЛИКАННЯ
(46 сесія)

РІШЕННЯ
«28» березня 2018 р.

м. Рубіжне

№ 46/13

Про хід виконання у 2017 році Програми
підтримки сім’ї, попередження насильства
в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та
протидії торгівлі людьми у м. Рубіжне
на 2017-2020 роки

Заслухавши інформацію начальника управління праці та соціального захисту
населення Рубіжанської міської ради Ковтун Н. П. про хід виконання у 2017 році
Програми підтримки сім’ї, попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної
рівності та протидії торгівлі людьми у м. Рубіжне на 2017-2020 роки, затвердженої
рішенням Рубіжанської міської ради від 21.12.2016 №21/4, керуючись ст. 25, п. 3 ч. 4
ст. 42, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Інформацію про хід виконання у 2017 році Програми підтримки сім’ї,
попередження насильства в сім’ї, забезпечення гендерної рівності та протидії торгівлі
людьми у м. Рубіжне на 2017-2020 роки взяти до відома (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію міської
ради з соціальних питань.

Міський голова

С.І. Хортів

Додаток до рішення
Рубіжанської міської ради
від 28 березня 2018 р. №46/13

Інформація
про хід виконання у 2017 році Програми підтримки сім’ї, попередження насильства у сім’ї,
забезпечення ґендерної рівності та протидії торгівлі людьми в м. Рубіжне на 2017-2020 роки
№ Найменування
з/п
завдання

Організаційнокоординаційна
діяльність

Строк
виконання

Найменування заходу
Проведення засідань
Координаційної ради з
питань сім’ї, ґендерної
рівності, демографічного
розвитку, протидії торгівлі
людьми

Відповідальні
виконавці

Щоквартально УПСЗН

Стан виконання
Протягом 2017 року проведено 8 засідань
Координаційної ради з питань сім’ї, ґендерної
рівності, демографічного розвитку, протидії торгівлі
людьми.

І. Підтримка сім’ї, попередження насильства у сім’ї
Підвищення
престижу сім’ї,
утвердження
пріоритетності
1. сімейних
цінностей,
підвищення ролі
батьків у
вихованні дитини

1.1.Проведення заходів,
зокрема, семінарів, тренінгів,
2017-2020
спрямованих на збереження
роки
та популяризацію сімейних
традицій і цінностей

Протягом 2017 року в РМЦСССДМ проведено 2
семінари та засідання «круглого столу» з обміну
досвідом виховання дітей та популяризації сімейних
РМЦСССДМ;
традицій. В заходах взяли участь 67 батьків із сімей
Управління освіти;
різних категорій.
громадські
В березні 2017 року в навчальних закладах міста
організації (за
проводився тиждень гендерної просвіти, спрямований
згодою)
на підвищення ролі жінки у суспільстві, формування
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
подолання гендерних стереотипних уявлень. Всього
проведено 170 заходів для 4050 учасників.

1.2.Проведення
інформаційнопросвітницької кампанії
щодо розвитку та підтримки
сім’ї, спрямованої на
2017-2020
збереження орієнтації
роки
населення на сімейний
спосіб життя; популяризації
моделі “доброго батька” та
запобігання насильству в
сім’ї

В звітному періоді УПСЗН виготовлено та
розповсюджено 610 примірників інформаційних
матеріалів, спрямованих на збереження орієнтації
населення на сімейний спосіб життя та запобігання
насильству в сім’ї.
Спеціалістами РМЦСССДМ організовано дві
УПСЗН;
інформаційно-просвітницькі акції у мікрорайонах
РМЦСССДМ;
міста щодо збереження в суспільстві пріоритету сім`ї,
Управління освіти;
запобігання домашньому насильству. Під час акції
Служба у справах
розповсюджено 800 шт. рекламних матеріалів
дітей;
стосовно розвитку та підтримки сім`ї.
громадські
В навчальних закладах міста систематично
організації (за
проводяться батьківські конференції та збори за
згодою)
тематикою родинного виховання:
- «Родинні відносини»;
- «Виховання дитини в сімʼї»;
- «Права, обов∙язки та відповідальність батьків за
виховання дитини»;
- «Життєвий успіх хлопчика залежить від уважності
тата», тощо. Всього проведено 177 заходів для 3500
учасників.

1.4.Заходи для дітей
Щорічно
пільгових категорій (до дня
Святого Миколая,
новорічних свят)

Служба у справах
дітей;
Відділ культури,
молоді та спорту

1.5.Забезпечення
встановлення статусу та

УПСЗН

Постійно

18.12.2017 в МКУ «Палац культури» проведено
концертно-ігрову програму для дітей пільгових
категорій до Дня святого Миколая.
Для дітей міста організовані новорічні ранки, щоденні
розваги біля новорічної ялинки на площі, новорічні
вистави, концерти, в яких прийняли участь 121
дитина – сирота, та дитина, позбавлена батьківського
піклування, 50 дітей, які виховуються в дитячих
будинках сімейного типу, прийомних родинах та
сім’ях СЖО.

У продовж 2017 року встановлено 42 статуси та 60

родинам
1.6.Виявлення сімей, що
перебувають у складних
життєвих обставинах, та
здійснення їх соціального
супроводу

1.7.Заходи з нагоди Дня
матері, Дня батька

комунальні послуги.
Постійно

Щорічно

Підготовка молоді
до подружнього
життя, підготовка
2.
подружжя до
2017-2020
відповідального
2.1.Забезпечення роботи
роки
батьківства у
консультаційного пункту
вихованні дітей
РМЦСССДМ у пологовому

УПСЗН;
РМЦСССДМ;
Протягом звітного періоду виявлено та поставлено
Центральна міська на облік в РМЦСССДМ 756 сімей, які перебувають у
лікарня;
складних життєвих обставинах. В них виховуються
1260 дітей. На соціальному супроводі перебували
199 сімей. Іншим сім`ям
соціальні послуги
надавалися періодично, за
зверненнями. Всього
сім`ям СЖО надано послуг: психолого - педагогічних
- 338, соціально- економічних - 206, юридично правових - 174, інформаційних - 262. Гуманітарну
допомогу отримали 208 сімей СЖО.
Співробітники ЦПМСД приймали участь у 4
рейдах, які проводилися працівниками соціальних
служб, на обліку знаходяться 18 сімей, які опинились
у СЖО.

УПСЗН;
Відділ культури,
молоді та спорту;
РМЦСССДМ

Щорічно в рамках свята «День сім’ї» у місті
проходять заходи з нагоди Дня матері та Дня батька:
свята для дітей в мікрорайонах міста, концертнорозважальна програма «Скарбниця талантів»,
туристичний
майданчик,
виставка
домашніх
улюбленців, показові виступи радіокерованих
автомоделей, фінал другого відкритого фестивалю конкурсу «Таланти твої, Рубіжне!», свято морозива
«Живи креативно, живи смачно!», флешмоб «Ми рубіжани!», дитяча театралізована програма «Осіння
карусель».

РМЦСССДМ;
Консультаційний пункт для вагітних жінок
Центральна міська останні два роки працює на базі РМЦСССДМ. За
лікарня
звітний період у консультпункті проведено 12
групових консультацій
та 48 індивідуальних

профілактичної роботи з
питань збереження
репродуктивного здоров’я,
популяризації здорового
способу життя,
відповідального батьківства,
попередження сімейного
неблагополуччя

відповідальності за виховання дітей. З цих питань
розповсюджено 240 примірників інформаційних
матеріалів.

2.2.Організація та
проведення тематичних
зустрічей, тренінгів,
відеолекторіїв з питань
2017-2020
підготовки молоді до
роки
подружнього життя на базі
навчальних закладів міста та
РМЦСССДМ

На базі професійних ліцеїв та РПК, РІПТу, ПІПТу
в продовж 2017 року спеціалістами РМЦСССДМ
проведено 10 групових заходів щодо підготовки
молоді до самостійного життя, у т.ч. до підготовки до
шлюбу, в яких взяли участь 218 студентів. 67 дівчат
та юнаків отримали індивідуальні консультації.
РМЦСССДМ;
Розповсюджено 528 примірників соціальної реклами.
Управління освіти
Для учнів навчальних закладів міста проводились
тематичні зустрічі, виховні години за темами «На
порозі дорослого життя», «Моя майбутня сімʼя»,
«Світ сімейних захоплень»; конкурси малюнків
«Щаслива сімʼя», написання творів «Сімейні історії»,
анкетування «Цінності молодого покоління», заняття
з елементами тренінгу «Батьки і діти», всього
проведено 256 заходів для 4099 учасників

2.3.Проведення заходів з
2017-2020
підготовки сімей до
роки
відповідального батьківства

РМЦСССДМ;
В 2017 році проведено 180 занять з формування
Центральна міська сімей до відповідального батьківства, з них три - для
лікарня
12 молодих сімей, що перебувають у СЖО.

2.4.Розповсюдження
інформаційних матеріалів
щодо збереження
репродуктивного здоров’я,
2017-2020
популяризації здорового
роки
способу життя,
відповідального батьківства,
профілактики домашнього
насильства

РМЦСССДМ

Під час масових акцій та групових заходів серед
населення міста розповсюджено
1200 шт.
інформаційних матеріалів з зазначених питань.

Запобігання
сімейному
неблагополуччю,
насильству та
надання допомоги
3.
сім’ям, які
опинились у
складних
життєвих
обставинах

3.1.Організація своєчасного
виявлення сімей з дітьми, які
опинились у складних
життєвих обставинах,
проведення з ними
Постійно
ефективної соціальної
роботи з метою збереження
сім’ї, попередження втрати
дитиною сімейного оточення

Протягом 2017 року виявлено та поставлено на
облік 756 сімей, які перебувають у СЖО, в них
виховуються 1260 дітей, на соціальному супроводі
перебували 199 сімей. Службою у справах дітей
проведено 31 профілактичний захід, під час яких
обстежено умови проживання та виховання
816
УПСЗН;
дітей, які мешкають у 312 сім’ях СЖО.
РМЦСССДМ;
В кожному навчальному закладі створено банк
Центральна міська
даних на учнів, які потребують додаткової
лікарня;
педагогічної уваги, а також сімей, що опинились в
Служба у справах
складних життєвих обставинах,
здійснюється
дітей;
психолого-педагогічний супровід дітей та сімей
Управління освіти;
даних категорій. Членами адміністрацій навчальних
закладів, практичними психологами та класними
керівниками
здійснюється обстеження житловопобутових умов учнів з соціально-незахищених
категорій, складаються відповідні акти, проводиться
профілактична робота, в межах повноважень
надається відповідна соціальна допомога.

3.2.Проведення
інформаційнопросвітницької роботи з
питань запобігання
Постійно
насильству в сім’ї шляхом
виготовлення та
розповсюдження соціальної
реклами

В 2017 році в навчальних закладах міста проведено
конкурси буклетів, фото «Мій толерантний світ»;
оформлено інформаційні куточки, стенди, бібліотечні
виставки, виставки дитячих малюнків, колажів; в
інформаційних куточках є контакти Національної
гарячої лінії на допомогу дітям, які потрапили в
УПСЗН;
складні життєві обставини. Проведено 27 заходів для
Управління освіти, 250 учасників.
РМЦСССДМ
Cпеціалістами РМЦСССДМ
виготовлено та
розповсюджено буклети «Виховання дітей: бити чи
не бити дитину?», «Як захистити власну дитину пам`ятка для батьків»; листівку-консультацію
«Неповнолітній пацієнт: про права та таємниці».
Загальна кількість розповсюджених матеріалів - 270
примірників.

3.3.Організація тренінгів і
семінарів у навчальних
закладах з питань
запобігання насильству в
сім’ї та жорстокому
поводженню з дітьми

В продовж 2017 року в навчальних закладах міста
проведено:
- педагогічні ради та семінари;
- засідання рад профілактики правопорушень (всі
навчальні заклади);
- методичні об’єднання класних керівників щодо
організації роботи класних керівників по запобіганню
насильства в родинах учнів (25 заходів охоплено 187
учасників).
З учнями загальноосвітніх навчальних закладів
проводились:
- виховні години, бесіди, усні журнали, круглі столи
тощо;
Управління освіти, - години психолога, психологічні методики:
2017-2020 роки
РМЦСССДМ
«Малюнок сім’ї», «Будинок. Дерево. Людина»,
«Діагностика жорстокого ставлення до дітей», «Сім’я,
яку я хочу»;
тематичні анонімні анкетування;
- розв’язування ситуаційних задач «Я зробив би ТАК»
(620 заходів, охоплено 3645 учасників).
Спеціалістами РМЦСССДМ та мобільної бригади
соціально-психологічної допомоги у навчальних
закладах проведено 5 заходів (тренінгові заняття,
відео презентації, уроки толерантності) з проблем
конфліктів, агресії, жорстокого поводження та
насильства у підлітковому середовищі. В заходах
взяли участь 162 учня. Для 80 батьків учнів шкіл №
2 , 4 проведено збори «Ні - домашньому насильству».

3.4.Проведення семінарів,
2017-2020 роки УПСЗН;
круглих столів за участю
Управління освіти,
В жовтні 2017 року 30 педагогів взяли участь у
організацій-партнерів щодо
РМЦСССДМ
тренінгу для практичних психологів, заступників
вжиття заходів для
директорів з ВР, класних керівників «Про конфлікти в
запобігання насильству в
навчальному процесі, громаді та суспільстві»

засідання круглого столу за участю партнерів з
соціальної роботи стосовно підведення підсумків
роботи за 2017 рік з питань запобігання насильству в
сім`ї. У засіданні взяли участь представники десяти
організацій-партнерів та
спеціаліст з проблем
насильства БФ «Українська фундація громадського
здоров`я» О.Єсипенко.

3.5.Проведення
індивідуальних та групових
заходів з профілактики
домашнього насильства для
сімей, що перебувають у
СЖО, опікунських та
прийомних сімей

Постійно,
у рамках
соціального
супроводу

3.6.Сприяння
запровадженню та
виконанню корекційних
програм для осіб, які
вчиняють насильство

2017-2020
роки

РМЦСССДМ;
Служба у справах
дітей

В сім`ях СЖО, опікунських, прийомних та дитячих
будинках сімейного типу, що перебувають на обліку
в РМЦСССДМ, постійно проводяться індивідуальні
консультації стосовно профілактики насильства над
дітьми.
За звітній період на облік служби у справах дітей
було поставлено 13 дітей, які опинились у складних
життєвих обставинах, з них три дитини, у зв’язку з
насильством по відношенню до дитини.

РМЦСССДМ

Для проведення корекційних програм з особами,
які вчиняють насильство, на сьогодні в РМЦСССДМ
підготовлених спеціалістів немає.

3.7.Забезпечення взаємодії
між структурами,
залученими до протидії
Постійно
насильству в сім’ї,
проведення аналізу ситуації
у цій сфері, надання
допомоги потерпілим

УПСЗН;
Центральна міська
лікарня;
РВ поліції ГУ НП
в Луганській
області;
Служба у справах
дітей;
РМЦСССДМ

З метою профілактики правопорушень та протидії
насильства в сім`ї розроблено та узгоджено Механізм
інформування та план спільних дій між, службою у
справах дітей, МЦСССДМ, УОЗ, ЦЗН, УО,
Рубіжанським ВП ГУНП в Луганській області та
УПСЗН.

3.8.Проведення лекційно2017-2020
тренінгових занять «Вчимося роки
спілкуватися без агресії» для

РМЦСССДМ;
Управління освіти;
Протягом звітного періоду для 22 підлітків з
навчальні заклади девіантною поведінкою, які мають проблеми з

агресії».
В
кожному
навчальному
закладі
проводились тематичні виховні години, індивідуальна
робота з учнями, які потребують додаткової
педагогічної уваги; години психолога «Вчимося
спілкуватися без агресії» є складовою плану роботи
практичних психологів. Проведено 90 заходів,
охоплено 2250 учасників.

3.9.Проведення міського
етапу Всеукраїнської акції Щорічно
«16 днів проти насильства»

В рамках проведення щорічної Всеукраїнської
акції «16 днів проти насильства» спеціалістами та
УПСЗН;
волонтерами РМЦСССДМ організовано 19 заходів,
РМЦСССДМ
в яких взяли участь 728 осіб
(прес-бріфінг,
Управління освіти, благодійна акція
семінари, відеолекції, групові
навчальні заклади консультації тощо).
Управлінням освіти в межах акції проведено 224
заходи, охоплено 5599 учнів.

ІI. Утвердження гендерної рівності
Формування
1.1.Проведення тижнів
Щопівріччя
УПСЗН;
культури
гендерної просвіти,
РМЦСССДМ;
Протягом 2017 року з гендерної просвіти
ґендерної рівності спрямованих на підвищення
Управління освіти; населення в РМЦСССДМ проведено 3 заходи, в яких
та подолання
ролі жінки у суспільстві,
навчальні заклади; взяли участь 133 особи (одинокі матері, безробітні
стереотипних
формування рівних прав та
громадські
жінки та дівчата-студенти).
уявлень про роль можливостей жінок і
організації (за
В березні 2017 року в навчальних закладах міста
жінки і чоловіка чоловіків, подолання
згодою)
проводився тиждень гендерної просвіти, спрямований
гендерних стереотипних
на підвищення ролі жінки у суспільстві, формування
уявлень
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків,
1.
подолання гендерних стереотипних уявлень. В межах
тижня проведено: семінари та тренінги з питань
гендерної рівності для педагогічних працівників
закладів освіти: «Методи дослідження гендерних
установок у різних вікових групах» (курс тренінгових
занять для практичних психологів), «Методичне
забезпечення гендерного виховання школярів» (курс
практичних занять для заступників директорів з
виховної роботи). Виготовлено та розповсюджено в
навчальних закладах міста плакати і буклети з метою

подолання гендерних стереотипів та формувань у
суспільстві, культури гендерної рівності: «Ми – різні,
але ми – рівні», «Гендерне виховання - нагальна
потреба сучасності», «Культура гендерних відносин в
цивілізованому суспільстві» та ін., проведено 170
заходів для 4050 учасників.

2.1.Застосування
комплексного гендерного
підходу в діяльності
Державної служби
зайнятості шляхом
Постійно
запровадження гендерних
програм і надання послуг для
шукачів роботи,
роботодавців та молоді

Розширення
можливостей
2.
жінок і чоловіків
на ринку праці

2.2.Проведення серед
роботодавців та осіб, які
звернулися до служби
зайнятості, інформаційнороз’яснювальної роботи з
питань ґендерної рівності в
сфері зайнятості,
Постійно
недопущення дискримінації
за ознакою статі,
забезпечення рівних
можливостей жінок та
чоловіків щодо кар’єрного
зростання та рівня оплати
праці

В продовж 2017 року 199
осіб проходили
професійне навчання,
214 осіб – брали участь у
громадських роботах та роботах тимчасового
характеру.
Рубіжанський
міський центр
зайнятості

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

У 2017 році проведено 28 семінарів
з
роботодавцями та представниками кадрових служб
взяли участь 337 учасників; 7 семінарів з гендерних
питань, охоплено 98 учасників; 5
семінарів
«Особливості зайнятості молоді», 56 учасників; 7
семінарів « Жінка на ринку праці», 95 учасників; 2
семінари з питань запобігання торгівлі дітьми та
експлуатації дитячої праці, 24 учасника; 7 семінарів
«Молодь на ринку праці», 88 учасників; 2 семінари
«Попередження зовнішньої нелегальної міграції та
торгівлі людьми», 25 учасників; 6
семінарів
«Запобігання нелегальної міграції, торгівлі людьми та
експлуатації дитячої праці», 81 учасник; 43 семінари
«Легальна зайнятість», 630 учасників; 1 тренінг
«Особливості працевлаштування жінок в сучасному
світі», 15 учасників.

3.1.Проведення в навчальних
закладах семінарів, лекторіїв
з питань відповідального
батьківства, спрямованих на
2017-2020
забезпечення рівного
роки
розподілу сімейних
обов’язків та
відповідальності між
жінками і чоловіками

В продовж 2017 року в навчальних закладах велась
системна
робота
з
питань
відповідального
батьківства, спрямована на забезпечення рівного
розподілу сімейних обов’язків та відповідальності
між жінками і чоловіками. В цьому напрямку
проведено: батьківські збори, конференції з
запрошенням спеціалістів міського ЦСССДМ,
Управління освіти;
практичних психологів: «Гендерне виховання дітей»,
навчальні заклади
«Дитина – унікальна особистість», «Виховання в
сім’ї», «Демократія і гендерна рівність в Україні»
«Гендерна соціалізація як основний фактор
формування гендерних
уявлень
особистості»,
«Проблеми подолання насильства в сім’ї в сучасному
суспільстві» та ін.. Проведено 177 заходів для 3500
учасників

4.1.Проведення навчальних
Запровадження
семінарів, тренінгів з питань
2017-2020
підходів гендерної
4.
ґендерної рівності для
рівності в системі
роки
педагогічних працівників
освіти
закладів освіти

Для педагогічних працівників закладів освіти в
2017 році проведено:
- педагогічні ради, тренінги,семінари з питань
гендерної рівності: «Методи дослідження гендерних
установок у різних вікових групах» (курс тренінгових
занять для практичних психологів), «Методичне
забезпечення гендерного виховання школярів» (курс
практичних занять для заступників директорів з
Управління освіти; виховної роботи);
навчальні заклади - тренінг для практичних психологів, заступників
директорів з ВР, класних керівників «Про конфлікти в
навчальному процесі, громаді та суспільстві»
(заклади вищої освіти міста – управління освіти; за
сприяння ГО «Ла Страда –Україна»);
- круглий стіл для практичних психологів і
заступників директорів з ВР «Насильство щодо дітей і
жінок – особлива проблема нашого суспільства».
Проведено 22 заходи для 540 учасників.

Підтримка
професійної
активності
3.
працівників із
сімейними
обов'язками

Гармонізація
поведінкових
моделей
5.
суспільства у
сфері відносин
жінок і чоловіків

5.1.Виготовлення та
розповсюдження для різних
категорій населення
просвітницьких матеріалів з
Щорічно
метою подолання гендерних
стереотипів та формування у
суспільстві культури
гендерної рівності

УПСЗН;
РМЦСССДМ

З питань гендерної просвіти
спеціалістами
РМЦСМССДМ виготовлено три види соціальної
реклами «Що таке гендер?», «Гендерні ролі у
суспільстві», «Чоловік та жінка на ринку праці гендерні
стереотипи».
Розповсюджено
140
примірників.

ІII. Протидія торгівлі людьми
1.1.Підвищення рівня
обізнаності населення щодо
сучасних проявів торгівлі
людьми, а також засобів і
методів, що
використовуються
торгівцями людьми, шляхом
проведення семінарівтренінгів, відеолекторіїв;
розповсюдження соціальної
реклами та інформаційноЗапобігання
торгівлі людьми, її просвітницьких матеріалів
1.
первинна
профілактика
1.2.Проведення
інформаційнороз’яснювальної та
просвітницької роботи з
питань зайнятості в Україні
та за кордоном, безпечної і
регульованої трудової
міграції, прав працівників –
мігрантів
1.3.Проведення за участю
дітей, учнівської та
студентської молоді і їх

2017-2020
роки

РМЦСССДМ;
Служба у справах
дітей

З метою підвищення обізнаності населення щодо
сучасних проявів торгівлі людьми проведено 12
заходів (відеопрезентаціЇ, тренінгові заняття, флешмоби), в яких взяли участь 420 осіб (безробітна
молодь, студенти, молоді люди, що мають проблеми с
законом, сім`ї СЖО).

Протягом 2017 року проведено 2
семінари
«Попередження зовнішньої нелегальної міграції та
торгівлі людьми», 25 учасників;
6
семінарів «Запобігання нелегальної міграції,
торгівлі людьми та експлуатації дитячої праці», 81
учасник;
43 семінари «Легальна зайнятість», 630 учасників.

Постійно

Рубіжанський
міський центр
зайнятості

2017-2020
роки

Управління освіти;
Протягом 2017 року в навчальних закладах міста
навчальні заклади відбулось 478 заходи в яких взяли участь 14085 осіб
(інструктивно-методична
наради,
засідання

батьків профілактичних та
просвітницьких заходів щодо
протидії торгівлі людьми

2.1.Проведення
інформаційнороз’яснювальної роботи з
питань протидії торгівлі
людьми та упередження
нелегальної трудової міграції
серед вразливих верст
УПСЗН;
населення:
- дітей працівниківРМЦСССДМ;
Служба у справах
мігрантів, дітей-сиріт, дітей,
2.
позбавлених батьківського 2017-2020 роки дітей;
Рубіжанський
піклування, та інших
категорій дітей, які
міський центр
зайнятості
потребують соціального
захисту;
- осіб, що є батьками та
опікунами;
- осіб, які мають намір
здійснити працевлаштування
за кордоном;
- безробітних громадян
3.1.Надання консультаційноРМЦСССДМ;
юридичних, психологічних
Служба у справах
послуг, послуг з
дітей;
працевлаштування особам, у 2017-2020 роки
Рубіжанський
Надання допомоги тому числі дітям, що
міський центр
постраждали від торгівлі
особам, що
3.
зайнятості
постраждали від людьми
торгівлі людьми 3.2.У разі потреби
направлення осіб, що
РМЦСССДМ
постраждали від торгівлі
2017-2020 роки
людьми, до обласного
центру соціально-

методичних об'єднань класних керівників, тренінги,
конкурси, семінари, відеолекції, батьківські збори,
анкетування,
виховні години, профілактичні та
просвітницькі заходи щодо протидії торгівлі
людьми).
У продовж 2017 року управлінням праці та
соціального захисту населення
виготовлено та
розповсюджено 200 примірників інформаційних
матеріалів з питань протидії торгівлі людьми та
упередження нелегальної трудової міграції.
Протягом 2017 року в РМЦСССДМ проведено:
- 2 заходи для дітей працівників-мігрантів, дітейсиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та
інших категорій дітей, які потребують соціального
захисту, охоплено 26 дітей та підлітків;
-3 заходи для осіб, що є батьками та опікунами, (39
осіб);
-3 заходи для безробітних громадян (67 осіб).
Під час профілактичних заходів та відвідувань
сімей, спеціалістами служби у справах дітей
проводилась бесіда з сім’ями в яких виховуються діти
СЖО, діти – сироти та діти, позбавлені батьківського
піклування.

Протягом 2017 року особи, що постраждали від
торгівлі людьми до Рубіжанського міського центру
зайнятості не звертались

Осіб, що постраждали від торгівлі людьми, не
виявлено

психологічної допомоги,
центрів соціальнопсихологічної реабілітації
дітей

Начальник УПСЗН

Н. П. Ковтун

Секретар міської ради

В. І. Соловйов

