В області проводяться семінари-тренінги з питань протидії
торгівлі людьми
На виконання соціальних ініціатив Президента України 28-29 листопада 2013 року, згідно
Закону України «Про протидію торгівлі людьми», Постанови Кабінету Міністрів України, за
ініціативою та участю, проведено дводенний міжрайонний семінар - тренінг на тему «Протидія
торгівлі людьми». В роботі тренінгу прийняли участь Закарпатська громадська жіноча організація
ЗГЖО " Веста ", представники Чернівецького обласного громадського молодіжного об"єднання
"Сучасник ", представники Закарпатського обласного центра соціальних служб для сім'ї, дітей та
молоді, фахівці районний центрів соціальних служб в Закарпатській області -, які за напрямком своєї
професійної діяльності займаються виявленням та наданням соціальної підтримки постраждалим від
торгівлі людьми.

Метою даного семінару-тренінгу було підвищення обізнаності представників управлінь,
відділів, служб та структурних підрозділів районної державної адміністрації щодо національного
механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми в Закарпатській
області .
В результаті проведеного діалогу, учасники тренінгу прийшли до висновку, що ні одна особа,
яка постраждала від торгівлі людьми, не залишиться наодинці зі своїми проблемами. Соціальну
допомогу буде надано професійно, якісно та вчасно.
Торгівля людьми, за обсягами коштів, отриманих від цього, посідає третє місце у світі.
Постійно змінюються її форми. Сьогодні об’єктами торгівлі є не лише жінки, а й діти та чоловіки.
Держава, йшлося на семінарі, розробила достатню законодавчу базу, яка має не лише захищати
жертв торгівлі людьми, а й активно протистояти цьому. Втім залишається невирішеною основна
проблема.
Ще один аспект - питання не скоординованості служб та органів, які мають опікуватись цією
проблемою. Тож не дивно, що це й стало основним завданням тренінгу – відпрацювати практичні
навички взаємодії.
По закінченню семінару учасники отримали сертифікати, проте головне надбання – все ж
таки практичні навички, які, можливо, комусь згодом допоможуть врятувати життя.
В результаті проведеного діалогу, учасники тренінгу прийшли до висновку, що ні одна
особа, яка постраждала від торгівлі людьми, не залишиться наодинці зі своїми проблемами. Соціальну
допомогу буде надано професійно, якісно та вчасно.
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