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Календарний план заходiв
,Щержавного вищого IIав€rльного закJIаду

<<Чернiвець.кий коледж дизайну ryле_lоц9ltiки>
щодо протидii торгiвлi людьми :яa20I8,2020 роки

м
з/п Змiст заходу

TepMiH
виконання

ВiдповИальнi за
виконання

Вiдмiтка
про

виконан
ня

1. Включити до плану
виховноi роботи
просвiтницькi та
тренiнговi заходи з
питань протидii
торгiвлi людьми

Упродовж
20L8l2020

poKiB

Зикова К.О.,
заступник директора з
вrасовноiроботи

2. Оновити в бiблiотецi
постiйно дiючу
тематичЕу виставку
матерl€tлlв з питань
безпечноi мiграцii,
запобiгання торгiвлi
людьми

За планом

роботи

Горожанська I.C.,
завiдувач бiблiотекою

a
J. Розглянути питання

протид11 торгlвл1
людьми на нарадах,
батькiвських зборах,
годинах корпоративноi
кулътури

За планом
роботи

Пекарський MJ.
директор коледжу,
Зикова К.О.,
заступник директора з
виховноi роботи,
куратори академiчних

цруп

4. Uрганlзувати
проведення Тижня
протидii торгiвлi
людьми з переглядом
навч€tльних вiдеофiльмiв
<<Станцiя призначення -
ЖИТТЯ ! >>, <<Небезпечна

цра>, ,. проведенням
просвlтницьких
тренlнгlв щодо
обiзнаностi студентiв з
питанъ протидii торгiвлi
людьми

За планом
роботи

Зикова К.О.,
заступник директора з
виховноi роботи,
KyliHiK Р.В., викJIадач
ПраВОВIlD( ДиСЦИrШiн,
куратори академiчних

цруп



r

5. Провести профiлактичнi
заходи з проблеми
запобiгання торгiвлi
людьми, насильству над
дiтъми, безпеки в
IHTepHeTi

Упродовж
20|812020

poKiB

Злкова К.О.,
заступник директора з
виховноi роботи,
Горожанська I.C.,
практиЕIний псrосолог

6. Заггrlити органи
студентського
самоврядуванIUI до
створення медiа-
проектiв, спрямованих
на пiдвищенIuI рiвня
iнформованостi
студентiв щодо
запобiгання i протидii
торгiвлi людьми

Упродовж
201_812020

poKiB

Зикова К.О.,
заступник дцректора з
виховноi роботи,
Сryдентсъка рада
коледжу

7. Розмiстити iнформацiю
про наслlдки
нелегального виiзду за
кордон з метою
працевлаштуваннrI, з
телефонами
Нацiона-гlьноТ гарячоi
лlнll з питань
запобiгання насилъству
та захисту прав дитини,
Нацiональноi гарячоi
лlнll з питанъ
запобiгання торгiвлi
людьми

Упродовж
20|8l2020

poKiB

Зикова К.О.,
заступник дIФектора з
виховноi роботи,
Горожанська I.C.,
практиIIний психолог

8. Органiзувати зустрiчi з
представниками
правоохоронних органiв
та |ромадських
органiзацiй з питань
протидiI торгiвлi
людьми

Упродовж
20|812020

poKiB

Зикова К.О.,
заступник директора з
виховноi роботи,
Горожанська I.e.,
практиIIний псrоrолог,
Кlчiнiк Р.В., викJIадач
правовlD( дисциплiн

9. Продовжити робоry
щодо розвитку
спiвробiтництва з
громадськими
органrзацlями,
представниками
правоохоронних органiв
та комlтетом у справах
ciM'T, молодi та спорту
Чернiвецькоi областi
щодо запобiгання
торгiвлi людьми

Упродовж
20|812020

poKiB

Зикова К.О.,
заступник дIФектора з
виховноi роботи,
Горожанська I.C.,
практшIний психолог



10. вктпочити тематичнi
зil(оди з питання
протlцii торгiвлi
людьми до гIJIашу
вiдзначення
Всеукраihського тижня
права

за плаrrом

роботи

Зшсова К.О.,
засIупник дtрекюра з
вID(овноi робоша,
Горожаrrська I.e.,
гtрrш(тиЕцilrй псш<олоц
Кщiнiк Р.В., викпадач
пDЕlвовlD( дисlпrшliн

Заступнlпс дIФекгора з BlD(oBHoi роботи К.о. Зикова


