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Інструкція MTV EXIT для вживання заходів 
проти експлуатації і торгівлі людьми



MTV EXIT – ЦЕ НАЙБІЛЬША 
В СВІТІ КАМПАНІЯ ПРОТИДІЇ 
СУЧАСНОМУ РАБСТВУ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ, ЩО ЗМІНЮЄ 
СТАВЛЕННЯ І ПОВЕДІНКУ 
ЛЮДЕЙ. НАША КАМПАНІЯ 
НАДИХАЄ МОЛОДЬ ДО 
АКТИВНОСТІ ТА МОБІЛІЗУЄ 
ЇЇ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.

ЗА ДАНИМИ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБ’ЄДНАНИХ 
НАЦІЙ (МОП ООН), ПОНАД 20 МЛН. ДОРОСЛИХ І ДІТЕЙ Є ЖЕРТВАМИ 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ.  

БАГАТО ЛЮДЕЙ СТАЛИ ЖЕРТВАМИ ТОРГІВЛІ ЧЕРЕЗ БРЕХЛИВІ ОБІЦЯНКИ 
ЇХНІХ РОБОТОДАВЦІВ.   

ЖЕРТВИ ТОРГІВЛІ МОЖУТЬ ПОТЕРПАТИ ВІД ПСИХОЛОГІЧНОГО ТА/АБО 
ФІЗИЧНОГО НАСИЛЬСТВА, ВКЛЮЧАЮЧИ ТЯЖКІ ПОРАНЕННЯ І НАВІТЬ 
СМЕРТЬ. ВОНИ ЖИВУТЬ В ІЗОЛЯЦІЇ І, МОЖЛИВО, НЕ МАЮТЬ ЗМОГИ 
ЗВ’ЯЗАТИСЯ З РІДНИМИ ТА БЛИЗЬКИМИ ПРОТЯГОМ ТРИВАЛОГО ЧАСУ І 
ПОПРОСИТИ ПРО ДОПОМОГУ.

ТОРГОВЦІ ВІДБИРАЮТЬ БАЗОВІ ПРАВА ЛЮДИНИ: СВОБОДУ 
ПЕРЕСУВАННЯ, ВИБОРУ, СВОБОДУ КОНТРОЛЮ ТІЛА І РОЗУМУ, А ТАКОЖ 
КОНТРОЛЮ МАЙБУТНЬОГО.

МЕТОЮ MTV EXIT Є ПІДТРИМКА МОЛОДИХ ЛЮДЕЙ, В МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ 
ТА НА МІСЦЯХ, У НАМАГАННІ ЗАПОБІГТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. МИ ХОЧЕМО, 
ЩОБ ВИ БУЛИ АКТИВНИМИ У СВОЇХ СПІЛЬНОТАХ, І МИ ДОПОМОЖЕМО 
ВАМ ЦЕ ЗРОБИТИ!

ПРИЄДНУЙТЕСЬ ДО БОРОТЬБИ ЗА ПРИПИНЕННЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 
ТА ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЧЕРЕЗ РОЗРОБЛЕННЯ ПРАКТИЧНИХ ШЛЯХІВ 
ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ЗАПОБІГАЙТЕ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ ТА 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ У ВАШІЙ СПІЛЬНОТІ.

Потреба у змінах Мій план EXIT

Вітаємо в 
кампанії 
MTV EXIT!

ЧИМ ВИ МОЖЕТЕ ДОПОМОГТИ 
У ПРИПИНЕННІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ І 
ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ?

ЦЯ ІНСТРУКЦІЯ РОЗРОБЛЕНА, 
ЩОБ ДОПОМОГТИ СТВОРИТИ 
ВАШ ПЛАН EXIT І ВИСТУПИТИ 
ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ. У НІЙ 
ВІДОБРАЖЕНО ОСНОВНІ ПУНКТИ 
ПЛАНУВАННЯ І РЕАЛІЗАЦІЇ 
КАМПАНІЇ З ПІДКАЗКАМИ ТА 
ВИСЛОВЛЮВАННЯМИ МОЛОДИХ 
ЛІДЕРІВ З ІНШИХ КРАЇН.



8 кроків до створення Мого EXIT плану

Знати проблему
Знати свою аудиторію

Співпрацювати
Розробити ключове 

повідомлення

Обрати акцію

Спланувати й розповсюдити

Розробити та 
впровадити онлайн-
компоненти кампанії

Звітувати



01 Знайте проблему 
ЯКЩО ВИ ЗБИРАЄТЕСЬ ПРОВОДИТИ КАМПАНІЮ ЩОДО ПЕВНОЇ 
ПРОБЛЕМИ, ДУЖЕ ВАЖЛИВО БУТИ ДОБРЕ ПОІНФОРМОВАНИМ, ЗНАТИ 
ОСТАННІ НОВИНИ ТА РОЗУМІТИ,  ЯК ПРОБЛЕМА ВПЛИВАЄ НА ВАШУ 
ГРОМАДУ. НІХТО НЕ ОЧІКУЄ, ЩОБ ВИ СТАЛИ ЕКСПЕРТОМ З ПИТАННЯ, 
АЛЕ ВАМ СЛІД ВІДЧУВАТИ СЕБЕ ВПЕВНЕНО, КОЛИ ВИ СПІЛКУЄТЕСЬ З 
ЛЮДЬМИ, ТА МАТИ ЗМОГУ ВІДПОВІСТИ НА ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ.

це унікальне джерело інформації 
щодо торгівлі людьми у вашій країні. 
Які ініціативи або організації є у 
вашій громаді?

Управління ООН з наркотиків 
та злочинності містить сторінки, 
присвячені проблемі торгівлі людьми, 
з останніми новинами, інтерв’ю, 
інструментами і публікаціями.

дає вам змогу вибрати фразу, 
наприклад “Торгівля людьми”, 
кожного дня збирає всі новини, 
історії та блоги, що стосуються цієї 
теми, і відправляє вам у вигляді 
електронного листа. Це швидкий 
спосіб дізнатися про останні події в 
світі або конкретній країні.

прості інструменти для того, щоб 
бути поінформованим. 

Приєднуйтесь до 
www.facebook.com/mtvexitukraine 
www.twitter.com/mtvexit
https://google.com/+MTVEXIT
www.mtvexit.org 

та знаходьте організації, що 
протидіють торгівлі людьми. 
Підписуйтесь або лайкніть 
сторінки цих організацій, а також 
подивіться, хто ще підписаний 
на їхні повідомлення. Twitter та 
Facebook є також дуже корисними 
інструментами в агітації, але про них 
розповімо пізніше.

це дослідження, що випускається 
щорічно у липні Державним 
департаментом США, в якому 
викладено інформацію про торгівлю 
людьми в країнах світу та оцінено дії 
кожного уряду, вжиті для протидії 
торгівлі людьми (187 країн увійшли 
до доповіді у 2013 р.) Прочитайте 
про вашу країну в останній доповіді, 
щоб побачити її успіхи в боротьбі з 
торгівлею людьми.

Місцеві експерти 

Google Alerts 

Twitter, Google + and 
Facebook 

Доповідь про торгівлю 
людьми 

Сайт 

веб-портал, створений Міжнародною 
організацією з міграції (МОМ), для 
надання достовірної інформації про 
ситуацію з торгівлі людьми в Україні, 
існуючи ризики, а також можливості 
отримання поради або допомоги. 
Окрім того на веб-порталі розміщено 
ресурси з протидії торгівлі людьми 
(дослідження, відео-матеріали, 
статистична інформація) для всіх, 
хто цікавиться протидією торгівлі 
людьми або працює в цій сфері.

веб-сайт Національної гарячої 
лінії з протидії торгівлі людьми та 
консультування мігрантів. На веб-
сайті можна знайти інформацію 
про міграційне законодавство 
окремих країн, контакти консульств 
і посольств та надіслати свій запит 
консультантам  гарячої лінії.

веб-сайт Міжнародного жіночого 
правозахисного центру “Ла 
Страда-Україна” де можна знайти 
інформацію про протидію торгівлі 
людьми та домашньому насильству, 
а також номери гарячих ліній, які 
працюють в Україні.

Ла Страда-Україна

«Я вірю в свободу, і вона має гарантуватися усьому людству з народження. 
Неприпустимо повторення жахливих помилок нашого минулого, таких як рабство».

Доні, молодіжний лідер MTV EXIT, Індонезія: 

веб-сайт Національної 
гарячої лінії

Міжнародною 
організацією з міграції 
(МОМ)

http://www.google.com/alerts
http://www.state.gov/j/tip/rls/tiprpt/
http://www.unodc.org/unodc/ru/human-trafficking/index.html
http://www.la-strada.org.ua
http://www.migration-info.org.ua
http://www.stoptrafficking.org


Торгівля людьми – це експлуатація людей з метою збагачення.

Жертв найчастіше продають для примусової праці, надання 
сексуальних послуг.
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Торгівля людьми приносить щорічно 32 мільярди доларів і є одним з 
напрямів злочинної діяльності, що найшвидше розвиваються.

За оцінкою МОП, понад 20 мільйонів людей є сучасними рабами 
у всьому світі.

Торгівля людьми є глобальним явищем, що 
відбувається ЗАРАЗ в кожній країні світу.

У полоні жертв змушують жити в нелюдських умовах та 
працювати багато годин поспіль майже або зовсім без оплати. 
Жертви страждають від фізичного, емоційного та сексуального 
насильства. 

Люди стають рабами в результаті обману, насильства чи 
примусу.

Торговці полюють на тих, хто мріє про краще майбутнє. Жертвами 
можуть стати чоловіки, жінки чи діти, які є вразливими через 
нестачу грошей або можливостей для роботи чи навчання.

Жертв часто продають люди, яких вони знають і яким довіряють.

Зазвичай жертв позбавляють документів та примушують 
виплачувати вигадані борги. 
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10 фактів про 
торгівлю людьми
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ЗБЕРІТЬ ЯКОМОГА БІЛЬШЕ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ТЕ, ЯК ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ ВПЛИВАЄ НА ЛЮДЕЙ У ВАШІЙ ГРОМАДІ, 
ЩОБ ВИРІШИТИ – КУДИ СПРЯМУВАТИ ВАШІ ДІЇ. ДОПОМОЖУТЬ ВАМ У ЦЬОМУ ТАКІ ЗАПИТАННЯ:

ВИ МАЄТЕ ВЛАСНИЙ ПОГЛЯД НА ТЕ, ЯК ОРГАНІЗУВАТИ ТА ПРОВЕСТИ АКЦІЮ ПРОТИ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ, АЛЕ 
БУДЕ ЦІКАВІШЕ ТА ЕФЕКТИВНІШЕ, ЯКЩО ВИ СПІЛКУВАТИМЕТЕСЯ З ІНШИМИ ТА ПРАЦЮВАТИМЕТЕ РАЗОМ.

ЗРОБІТЬ СПИСОК ПОТЕНЦІЙНИХ ПАРТНЕРІВ ТА ПОЧНІТЬ КОНТАКТУВАТИ З НИМИ. ПОДУМАЙТЕ ПРО: 

Які люди найбільше ризикують 
потрапити у сучасне рабство? 
(Будьте якомога конкретнішим 
– вік, стать тощо)

Що вони мають знати про 
торгівлю людьми? 
Яку інформацію ви зможете 
поширити через свою акцію?

Як найкраще донести 
повідомлення до цільової 
аудиторії? 

ВИ ЗМОЖЕТЕ ЗНАЙТИ ВІДПОВІДІ НА ЦІ ЗАПИТАННЯ ЧЕРЕЗ НЕОФІЦІЙНІ ДИСКУСІЇ З ЧЛЕНАМИ ВАШОЇ ГРОМАДИ 
ТА ЧЕРЕЗ МІСЦЕВІ НУО. ОТЖЕ, ВПЕРЕД, ПРИЗНАЧТЕ КІЛЬКА ЗУСТРІЧЕЙ!

Повідомте MTV EXIT про свої плани. Ми можемо допомогти вам з ідеями, повідомленнями, корисними матеріалами, у тому числі 
відео, вашою мовою. Також ми можемо знати про організації біля вас, з якими ви матимете можливість співпрацювати. Зв’яжіться 
з нами по http://mtvexit.org/contact, і ми з’єднаємо вас із менеджером кампанії MTV EXIT у вашій країні.

державні агентства та НУО, що працюють над проблемою протидії торгівлі людьми та експлуатації; 
бізнес структури, що підтримують соціальні акції;
школи;
творчі групи, що спеціалізуються на залученні аудиторії;
впливових громадських лідерів та публічні фігури

Визначте місцевих партнерів і контактуйте з ними. Місцеві партнери справді можуть допомогти вам збільшити віддачу від ваших 
дій. Вони мають можливість залучити більше людей, активізувати ваші дії, додати ресурсів та зробити ще багато різних речей.

Поясніть, що ви збираєтеся робити, і окресліть, чому і як вони можуть бути залучені. Ваші партнери можуть мати 
акції або/та події, що вже заплановані, але й ви можете використати їх як платформу для своїх дій.

Джоі, молодіжний лідер MTV EXIT, Філіппіни: 

Знайте свою аудиторію 

Співпрацюйте 

«Молодіжний лідер мусить мати здатність передати міждисциплінарний та 
мультидисциплінарний погляд, щоб поєднати різні підходи до проблеми, зібрати більше 
союзників у боротьбі за викорінення сучасного рабства і поширювати інформацію про 
права людини».
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Після обрання інформації до поширення також важливо визначити вік цільової 
групи та дізнатися, чи мають люди в ній якісь знання про торгівлю людьми, чи 
не мають взагалі.
Розробляючи повідомлення, думайте про те, як його можна буде поширити, 
привернувши увагу вашої аудиторії.

Назва: 3 поради для безпечної міграції MTV EXIT

1. Не поспішайте, поставте питання.
2. Не довіряйте жодній людині.  
3. Не віддавайте своїх документів.

Цільова аудиторія: люди, що збираються виїхати на заробітки
Мета: запобігти торгівлі людьми за допомогою безпечної міграції
Повідомлення: коротке, просте, спрямоване на дію. 

Символ: Жест рукою з трьома пальцями

 «Якщо ви вирішили мігрувати, переконайтеся, що ви зателефонували на цей______ номер гарячої лінії, щоб пересвідчитися, що ця робота 
реальна».
 «Ви маєте право зберегти ваш паспорт і мобільний телефон. Ніхто не має права їх у вас забирати».
 «Якщо ви вирішите мігрувати безпечно, ви матимете менший ризик бути ошуканим вашим роботодавцем».

Намагайтеся робити ваші повідомлення короткими, простими та націленими на певну групу людей:

ЗАГАЛОМ, ВАШОЮ МЕТОЮ Є НАДИХНУТИ АУДИТОРІЮ РОБИТИ ТРИ РЕЧІ:

Певна група людей в суспільстві, що 
може бути в зоні ризику торгівлі людьми

Певна група, що представляє галузь, у 
якій торгівля людьми є звичним явищем

Група, що створює попит на товари/
послуги, вироблені з використанням 
рабської праці

У повідомленні мають бути висвітлені: 

У повідомленні мають бути висвітлені: 

У повідомленні мають бути висвітлені:

Приклад цільової групи

Підказки:
Повідомлення має бути коротким та простим.
Зробіть його позитивним та підтримуючим.
Орієнтуйте у повідомленні на конкретні дії.

наприклад, ви можете роздавати картки/матеріали 
з фактами про торгівлю людьми і вашими 
повідомленнями на них, і направляти людей на 
сайти, де є більше інформації (наприклад сайт MTV 
EXIT)

ви можете поширювати інформацію про створені 
вами особисто чи онлайн групи, де будете планувати 
ваші наступні акції і підвищувати обізнаність про 
торгівлю людьми. Дайте людям знати, як вони 
можуть стежити за новинами про торгівлю людьми 
та вашими подальшими заходами.

заохочуйте людей розповсюджувати попередження 
в їхньому колі друзів і допомагати вам підвищити 
ефективність вашої кампанії; сприяйте їхнім ідеям.

Дізнаватися більше 

Приклад:

Розробіть ключове 
повідомлення

Тепер, коли ви вирішили, хто ваша цільова група, час подумати над тим, ЩО ви хочете донести до цієї групи.
Важливо розробити такі повідомлення, що справді стосуються групи, на яку ви націлені. Наприклад:

Відповідне повідомлення

• методи запобігання небезпеці
• методи/акції, що допоможуть зупинити торгівлю
• контакти для консультацій (гаряча лінія, центр праці та/або 
консультацій)
• можливості вирішення проблем на місцевому рівні 

• способи визначення випадків торгівлі (прямі і непрямі індикатори) 
• способи повідомлення про підозри у торгівлі людьми (включно з місцем, 
куди можна повідомити)
• контакти для консультацій (гаряча лінія, центр праці та/або 
консультацій)
• можливості вирішення проблем на місцевому рівні 

• застереження про те, яку роль вони можуть відігравати у ланцюгу 
торгівлі людьми
• методи запобігання створення попиту
• способи визначення випадків торгівлі (прямі і непрямі індикатори) 
• способи повідомлення про підозри у торгівлі людьми (зазначаючи місце, 
куди можна повідомити)
• контакти для консультацій (гаряча лінія, центр праці та/або 
консультацій)

Бути залученими  Приєднуватись до боротьби  
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Важливо ретельно продумати 
різні види акцій, які ви можете 
провести і які можуть вплинути 
на вашу цільову групу. Які 
інтереси у вашої аудиторії? 
Музика? Фільми? Спорт? 
Сплануйте захід , який, як ви 
знаєте, сподобається вашій 
аудиторії. Будьте творчими та 
міркуйте про те, що найкраще 
спрацює у вашій спільноті 
з усіма наявними у вас 
ресурсами.

Влаштуйте концерт, щоб зібрати 
людей разом, організувати 
ідеальний майданчик для 

розповсюдження соціального 
повідомлення, і створіть місце 
для дискусій. Не має значення, 

великий концерт чи маленький, 
музика здатна зібрати людей 

разом. 

Флешмоб – це група людей, 
що раптово збираються в 
публічному місці, виконують 
незвичайну дію певний час, 
потім розходяться.

Напишіть драматичну виставу 
або театральну постановку, що 
підкреслює проблему торгівлі 
людьми

Організуйте виставку, щоб 
показати витвори мистецтва, 

фотографії, або просто 
інформацію.

  

MTV EXIT має документальні фільми, відеокліпи та соціальну рекламу різними 
мовами, які ви можете застосувати для навчання та заохочення обговорень 
стосовно проблеми торгівлі людьми. Подумайте про те, які з них є найбільш 

придатними та цікавими для вашої аудиторії.
Check out these photos of a MTV EXIT screening in Siem Reap Cambodia. 

You can access our media content on our Vimeo channel. Our content is free to use 
but please fill out the media request form so we know how it’s being used. 

Концерт

Також ви можете дивитись наш медіа-контент на Vimeo каналі MTV EXIT:  
http://vimeo.com/channels/mtvexit. Наш контент вільний для використання, але, 

будь ласка, повідомте нас, якщо ви ним користувалися, заповніть Звіт про захід 
(дивіться № 8 Звіт) 

Флешмоб

Драматична вистава
Виставка картин чи 

фотографій

Перегляд фільму

Деякі ідеї 
можливих 

акцій:

Обрати акцію

http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://www.dosomething.org/actnow/actionguide/how-organize-a-benefit-concert
http://www.wikihow.com/Organize-a-Flash-Mob
http://petatheater.com/
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.10150777626761706.382492.7502261705&type=3
http://petatheater.com
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150777626761706.382492.7502261705%26type%3D3
https://www.facebook.com/media/set/%3Fset%3Da.10150931672646706.398694.7502261705%26type%3D3
http://vimeo.com/channels/mtvexit
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Правильний вибір місця проведення 
заходу має дуже важливе значення.

Price?

Bins?

Подання точної інформації вашій аудиторії у правильному 
вигляді – ваша відповідальність.

Саме розваги найчастіше приводять людей до вашого заходу і 
мотивують їх залишитися. 

Переконайтеся, що ви маєте правильне обладнання для 
вашого шоу. Що може вам знадобитися:

Упевніться, що аудиторія буде знати про ваші заходи до 
початку, під час і після їх проведення. Що спрацьовує:

Незважаючи на розмах вашого заходу, ви 
маєте бути відповідальним за безпеку 
людей на ньому.

Залиште місце проведення чистішим, ніж воно було до 
заходу. Зробіть так, щоб власники приміщення захотіли 
вашого повернення!

Cплануйте і розповсюдьте
Правильний вибір місця проведення заходу має дуже 
важливе значення.
• Доступнісь?
• Розмір?
• Наявність електричної мережі?
• Ціна?
• Процес пропуску людей?

Місце        
проведення

Інформація
Подання точної інформації 
вашій аудиторії у 
правильному вигляді – ваша 
відповідальність.
• Присутність НУО?
• Cпікери?
• Ресурси для 
розповсюдження?

Розваги
Саме розваги найчастіше 
приводять людей до вашого 
заходу і мотивують їх залишитися. 
Що спрацює найкраще:

• Музика?
• Конкурси?
• Танці?
• Тести?

• Фільми?
• Призи?
• Театральна  
драма?

Обладнання
Переконайтеся, що ви маєте правильне 
обладнання для вашого шоу. Що може вам 
знадобитися:
• Стільці?
• Звукове обладнання? 
• Проектор і екран?
• Електричний генератор?
• Освітлення? 

Промоція

Безпека

Санітарні умови

Упевніться, що аудиторія буде знати про ваші 
заходи до початку, під час і після їх проведення. 
Що спрацьовує:

• Постери
• Флаєри
• Радіо
• Телебачення
• Баннери

• Мегафони
• Флешмоб
• Маркетинг в 
соціальних медіа

Незважаючи на розмах вашого заходу, ви маєте бути 
відповідальним за безпеку людей на ньому.

• Пожежні виходи
• Швидка допомога
• Перешкоди
• Охоронці

• Розташування 
найближчої лікарні
• Вогнегасники
• Набори першої 
допомоги

Залиште місце проведення чистішим, ніж воно 
було до заходу. Зробіть так, щоб власники 
приміщення захотіли вашого повернення!
• Сміттєві урни
• Туалети
• Команда прибиральників
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Ви можете організувати ваш місцевий захід за 
допомогою онлайн-кампанії. Мережеві кампанії, що 
побудовані на соціальних медіа-платформах, таких 
як Facebook, Twitter, Instagram, і Google +, ефективні 
для поширення обізнаності щодо торгівлі людьми 
надалі.

Соціальні медіа можуть допомогти людям перетворити 
їхнє ставлення на активні дії. Шляхом залучення 
вашої онлайн-спільноти у дискусії, розміщення 
нескладних закликів до дії, поширення контенту, 
що створений користувачами, ваша кампанія може 
перетворити ваших «вболівальників» на активістів.

яку ваша цільова 
аудиторія використовує 
найбільше (Facebook, 
Twitter, Instagram, 
Google+ тощо)

Оберіть платформу

Надихніться     
змістом

Виробіть стратегію 
розміщуваного контенту

Розміщуйте 
реалістичні 
заклики до дії

- ПОДІЛІТЬСЯ цим записом з 3 друзями;
- ПОДИВІТЬСЯ І ПОДІЛІТЬСЯ цим відео;
- якщо ви помітили щось підозріле, подзвоніть на 
гарячу лінію з питань торгівлі людьми у вашій країні 
(вкажіть номер гарячої лінії, якщо можливо).

Побудуйте онлайн-      
   ком’юніті

щоб його учасники поширили вашу               
онлайн-кампанію далеко за межі самої спільноти. 
Контактуйте он-лайн з місцевими та глобальними 
антитрефікінговими, творчими та молодіжними 
організаціями, а також НУО.

Спілкуйтеся 
регулярно 

(не менше ніж кілька разів на тиждень). Беріть 
особисту участь та дайте людям відчути себе 
частиною цілого, надихніть вашу спільноту  
зробити свій внесок у кампанію за допомогою 
блогів, фото, запитань, відгуків тощо.

http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht?utm_campaign=blog-rss-emails&utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=9992886&_hsenc=p2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA&_hsmi=9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits
http://mediacause.org/social-media-networks-nonprofits/
http://mediacause.org/10-steps-effective-nonprofit-content-strategy/
http://blog.hubspot.com/what-is-call-to-action-faqs-ht%3Futm_campaign%3Dblog-rss-emails%26utm_source%3Dhs_email%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3D9992886%26_hsenc%3Dp2ANqtz-_dgG6vxLpUiVH9Y21yp0D-Ng9Q2UQuC7xYW_87gebB_E8mqIi8PlmBZDptaw99XNUZxPYLNCifZM-CKi69n2hD71WWpA%26_hsmi%3D9992886
http://mashable.com/2010/02/12/non-profit-communities/
http://listeninpictures.com/how-to-create-successful-nonprofit-campaigns
https://fb-public.app.box.com/s/8dxyv66biabfnesvr3jj
http://www.google.com/nonprofits/onlinebasics/
https://blog.twitter.com/2013/four-tips-marketing-twitter-charitywater
http://mediacause.org/7-ways-nonprofits-video-instagram/
http://www.youtube.com/nonprofits
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ВАЖЛИВО ПОДЯКУВАТИ ВСІМ, ХТО ДОПОМАГАВ ВТІЛИТИ 
В ЖИТТЯ ВАШ ПЛАН EXIT, ЩОБ МАТИ ЗМОГУ ПРАЦЮВАТИ З 
НИМИ ЗНОВУ. НАМ ТАКОЖ ЦІКАВО ЗНАТИ ПРО ЗРОБЛЕНУ 
ВАМИ ДИВОВИЖНУ РОБОТУ.

НАВІТЬ НЕВЕЛИКА АКЦІЯ МОЖЕ ЗРОБИТИ МОЖЛИВИМ ТЕ, ЩО ЗДАВАЛОСЯ 
НЕМОЖЛИВИМ. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ Є ГЛОБАЛЬНОЮ ЗА СВОЇМИ МАСШТАБАМИ, І 
ТАКОЮ Ж ГЛОБАЛЬНОЮ МАЄ БУТИ НАША БОРОТЬБА ПРОТИ РАБСТВА. ВАШ ПЛАН 
EXIT – ЦЕ ЩЕ ОДИН КРОК ДО ЗНИЩЕННЯ СУЧАСНОГО РАБСТВА.

Не забудьте про вашу підтримку – подякуйте всім, хто взяв участь, і надихніть інших людей поширювати 
обізнаність серед друзів.

Занотуйте, чого ви навчилися та що ви збираєтесь робити далі! Ваш план EXIT з часом може рости і 
розвиватися. Ви робите зміни!

Звіт

Пуйфай, молодіжний лідер MTV EXIT, Таїланд: 

«Моя школа працювала з проблемою через клуб «Traffic Jam», де студентські 
музичні групи з багатьох шкіл Таїланду приходили до однієї школи і влаштовували 
музичну «битву» груп. Гроші, зібрані за квитки, йшли на допомогу організаціям, що 
борються з торгівлею людьми».

https://docs.google.com/a/mtvexit.org/forms/d/1HdTS4Wd97UKTZsuGh1WyrdbTcxsXppLE2rNEt6Y0QGc/viewform


Додаток 1 
Безпека в Інтернеті 
У НАШ ЧАС ОН-ЛАЙН ПЕРЕБУВАЮТЬ МІЛЬЙОНИ ЛЮДЕЙ. ФАКТИЧНО, МЕРЕЖЕЮ FACEBOOK КОРИСТУЮТЬСЯ 
БІЛЬШЕ МІЛЬЯРДА ЛЮДЕЙ. ОНЛАЙН-МЕДІА – ЧУДОВИЙ ЗАСІБ ДЛЯ ПІДТРИМКИ І МОБІЛІЗАЦІЇ ЛЮДЕЙ НА 
БОРОТЬБУ ІЗ ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ. ПРОТЕ, ОНЛАЙН-МЕДІА ТАКОЖ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ ТОРГОВЦЯМИ 
ДЛЯ ЗАМАНЮВАННЯ ЖЕРТВ ДО ПАСТКИ. ДУЖЕ ВАЖЛИВО ОБЕРЕЖНО СТAВИТИСЯ ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЯКУ ВИ 
ПОШИРЮЄТЕ, ТА ДО ЛЮДЕЙ, З ЯКИМИ ВИ КОНТАКТУЄТЕ. ВИКОНУЙТЕ ЦІ ПРАВИЛА, ЩОБ ЗАЛИШАТИСЯ В 
БЕЗПЕЦІ ОН-ЛАЙН:

Повідомляйте свій телефон та e-mail 
адресу тільки тим людям, яким 
ви довіряєте. Пам’ятайте, якщо 
ви розкриєте свою персональну 
контактну інформацію, таку, як ваш 
телефонний номер, домашню адресу 
та ваше фото, стане дуже легко вас 
знайти.

Упевніться, що ваш пароль 
складається з різних літер і цифр, не 
є ім’ям вашої домашньої тваринки, 
назвою улюбленої групи або 
футбольної команди.

Якщо ви розмістили свою 
фотографію в мережі, вона лишиться 
там назавжди, навіть якщо ви її 
видалите.

Поважайте та захищайте 
приватність інших людей. Будьте 
впевнені, що всі люди, чиї фото ви 
збираєтесь розмістити, підписали 
потрібні згоди. Особливо важливо 
отримати згоду опікунів, якщо ви 
збираєтеся публікувати фотографії 
неповнолітніх.

Не завжди погано спілкуватися 
з незнайомими людьми он-лайн, 
особливо коли ви намагаєтеся 
побудувати онлайн-спільноту для 
вашої кампанії. АЛЕ пам’ятайте, що 
вони можуть бути не тими, за кого 
себе видають. Не повідомляйте їм 
своєї особистої інформації.

Якщо вас турбують он-лайн, або вам не подобається, як хтось спілкується з вами в Інтернеті, ви можете: 
• Розповісти людині, якій ви довіряєте, або скористуватися центром підтримки, наприклад Cybersmart.
• Змінити пароль, якщо ви вважаєте що хтось мав доступ до вашого e-mail або сторінки в соціальних мережах.
• Заблокувати або поскаржитись – якщо вас турбують через соціальні мережі, ви можете заблокувати людину 

через відповідне налаштування своєї сторінки.
• Повідомити правоохоронні органи - якщо ви отримуєте повідомлення з погрозами або почуваєтеся в небезпеці.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ПОТРАПИЛИ В ХАЛЕПУ ОН-ЛАЙН?

01 04

05

06

07

08

03

02

Якщо ви плануєте зустрітись з 
людиною, з якою спілкувалися 
тільки он-лайн, обов’язково візьміть 
із собою друга, оберіть для зустрічі 
людне місце та зустрічайтеся вдень.

Не публікуйте 
того, що ви б не 
хотіли показувати 
батькам, вчителям 
або роботодавцю.

Розміщуйте контент, 
який створили ви. 
Справжні ви – це 
краще, ніж будь 
що, чим ви хочете 
здаватися.

Захищайте свою 
особисту інформацію

НІКОЛИ не розкривайте 
свій пароль

Зустрічі з людьми, 
з якими ви 
познайомилися в 
Інтернеті

Спілкування з 
незнайомцями

Розміщення власних 
фотографій

Розміщення фотографій 
інших людей



Незважаючи на розмах вашого заходу, ви хочете, щоб усі були в безпеці!
Кожна акція має деякі ризики, і частиною забезпечення безпеки на заході є  зважання на ці ризики та продумання 
шляхів їх уникнення.

Ось речі, які можна продумати для початку:

• Чи всі учасники заходу мають змогу дістатися до місця його проведення просто та безпечно?
• Чи безпечно там і для чоловіків, і для жінок?
• Чи можуть туди дістатися люди з обмеженими можливостями?
• Чи безпечне та прийнятне місце проведення заходу для дітей? Якщо ні, то як ви забезпечите 
безпеку дітей під час проведення заходу?

• Скільки людей може безпечно вмістити місце проведення заходу? Для великих заходів може 
знадобитися підтримка місцевих правоохоронних органів та дозволи від місцевої влади.
• Чи добре позначені входи і виходи?
• Чи розміщений план евакуації з місця проведення заходу на випадок непередбачених ситуацій?
• Чи є місце чистим та добре освітленим?
• Чи є на території небезпечне обладнання або матеріали, що можуть зашкодити учасникам? Як 
можна цьому запобігти?

• Чи є в місці проведення питна вода?
• Чи наявні там набори першої допомоги?
• Чи є в місці проведення вогнегасники?
• Як близько знаходяться медичні та рятувальні служби? Великі заходи можуть потребувати 
присутності пожежників та швидкої допомоги.

Ваші місцеві партнери та влада можуть допомогти вам точно визначити, які заходи безпеки треба вжити, 
зважаючи на місце проведення і тип вашого заходу.

Додаток 2 
 Безпека на місцях

Ризики для здоров’я

Ризики безпеки

Ризики доступності


