додаток 1

Не знаєте як захистити себе? Телефонуйте на "гарячі" лінії та
отримайте безоплатну анонімну правову та психологічну консультацію.
Дізнайтеся, де і як дістати допомогу.

Відповідно до Закону України „Про протидію торгівлі людьми”,
особи, які постраждали від торгівлі людьми у разі потреби можуть отримати
комплексну психологічну, соціально-педагогічну, соціально-медичну, юридичну,
інформаційну, допомогу у працевлаштуванні та перекваліфікації та інші види
допомоги в одному з діючої мережі центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді або центрів соціально-психологічної допомоги.
Положеннями затвердженого Порядку встановлення статусу особи, яка
постраждала від торгівлі людьми (Постанова Кабінету Міністрів України від
23.05.2012 № 417) передбачено, що особа, яка вважає себе постраждалою від
торгівлі людьми, може подати до місцевої державної адміністрації за місцем
перебування заяву про встановлення відповідного статусу. За результатами
розгляду заяви та інших матеріалів справи, Міністерство соціальної політики
України приймає рішення про встановлення або відмову у встановленні статусу
особи, яка постраждала від торгівлі людьми. У разі прийняття рішення про відмову
у встановленні статусу, таке рішення може бути оскаржене у судовому порядку.
Діти, які постраждали від торгівлі людьми можуть бути влаштовані до
центрів соціально-психологічної реабілітації дітей та притулків для дітей з метою
тривалого (стаціонарного) або денного перебування дітей, які опинились у
складних
життєвих обставинах, надання їм комплексної соціальної,
психологічної, педагогічної, медичної, правової та інших видів допомоги.
Особа, якій встановлено статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми,
має право на забезпечення особистої безпеки, поваги, а також на безоплатне
одержання:
1) інформації щодо своїх прав та можливостей, викладеної мовою, якою
володіє така особа;
2) медичної, психологічної, соціальної, правової та іншої необхідної
допомоги;
3) тимчасового розміщення, за бажанням постраждалої особи та у разі
відсутності житла, в закладах допомоги для осіб, які постраждали від торгівлі
людьми, на строк до трьох місяців, який у разі необхідності може бути продовжено
за рішенням місцевої державної адміністрації, зокрема у зв'язку з участю особи в
якості постраждалого або свідка у кримінальному процесі;
4) відшкодування моральної та матеріальної шкоди за рахунок осіб, які її
заподіяли, у порядку, встановленому Цивільним кодексом України;
5) одноразової матеріальної допомоги у порядку, встановленому Кабінетом
Міністрів України;
6) допомоги у працевлаштуванні, реалізації права на освіту та професійну
підготовку.
Іноземець та особа без громадянства, якій встановлено статус особи, яка
постраждала від торгівлі людьми на території України, крім передбачених
частиною першою цієї статті прав, має також право на:
1) безоплатне отримання послуг перекладача;

2) тимчасове перебування в Україні строком до трьох місяців, який може
бути продовжено у разі необхідності, зокрема у зв'язку з їхньою участю в якості
постраждалих або свідків у кримінальному процесі;
3) постійне проживання на території України в порядку, встановленому
законодавством.
Довідка про статус особи, яка постраждала від торгівлі людьми, є підставою
для реєстрації в територіальних органах спеціально уповноваженого центрального
органу виконавчої влади з питань міграції за місцем проживання особи, яка
постраждала від торгівлі людьми.
Особи, які постраждали від торгівлі людьми на території України та
громадяни України, які постраждали від торгівлі людьми на території іншої
держави, проживаючи у Золочівському районі, відповідну допомогу можуть
отримати у Золочівському районному центрі соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді (вул. Чорновола 3, тел. 4-24-55) та в управлінні соціального захисту
населення Золочівської райдержадміністрації (вул. Пачовського 7, відділ
сімейної політики, тел. 4-32-89).

Додаток 2
ДІЇ ОСІБ, ЯКІ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ДИСКРИМІНАЦІЇ

Ви або Ваша дитина зазнали насильства у сім'ї, у тому числі з боку
громадянського чоловіка або батька дитини, з яким Ви не перебуваєте у шлюбі, чи
стали жертвою дискримінації? Ваші дії:
 викличте дільничного інспектора, подайте заяву про вчинення насильства до
органу внутрішніх справ, зверніться до управління соціального захисту
населення Золочівської райдержадміністрації (вул. Пачовського 7, відділ
сімейної політики, тел. 4-32-89); у разі, якщо постраждала дитина – до служби у
справах дітей Золочівської райдержадміністрації (вул. Чорновола 3, тел. 7-0218);
 перевірте чи дільничний інспектор або слідчий склали протокол про факт
насильства;
 зверніться до Золочівського районного центру соціальних служб для сім'ї, дітей
та молоді (вул. Чорновола 3, тел. 4-24-55), де зможете отримати психологічні,
юридичні, соціально-педагогічні, інформаційні та інші послуги.
 у разі потреби, буде складений індивідуальний план соціального супроводу
Вашої родини, виконання якого допоможе подолати або мінімізувати складні
життєві обставини, в яких Ви опинилися.

