«Кожен постраждалий від торгівлі людьми має право на допомогу!»
Якщо при перебуванні за кордоном чи в Україні:
- у Вас забрали паспорт чи інші документи;
- Вас залякували, били, ґвалтували, над Вами знущалися;
- Вас контролювали, обмежували свободу пересування та спілкування;
- Вашу працю використовували та не оплачували;
- Вас силою примушували виконувати роботу, якою Ви не хотіли займатися;
- Вам не дозволяли повернутись додому;
- Ваш працедавець заплатив за Вас, і ці кошти Ви повинні були
відпрацювати, то ВИ ПОСТРАЖДАЛИ ВІД ЗЛОЧИНУ, ПОВ’ЯЗАНОГО З
ТОРГІВЛЕЮ ЛЮДЬМИ!
Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» ви маєте
право на допомогу від держави, а саме:
- безкоштовне медичне обстеження і лікування;
- допомогу у відновленні документів;
- отримання психологічної, соціальної, правової та іншої допомоги;
- сприяння у професійній підготовці та працевлаштуванні;
- одноразову матеріальну допомогу.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ
-до управління праці та соціального захисту населення Яремчанського
міськвиконкому за тел. (03434) 2-11-86,
-до благодійного фонду «Карітас Івано-Франківсь УГКЦ (0342)75-30-61,
- на Національну «Гарячу лінію» з протидії людьми та консультування
мігрантів 0 800 505 501,
527 безкоштовно для абонентів (Київстар, МТС, Life).

До відома багатодітних сімей!
Багатодітна сім`я – сім`я, в якій подружжя (чоловік та жінка) перебуває у
зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому
числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), який (яка) проживає
разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. До складу багатодітної
сім`ї включаються також діти, які навчаються за денною формою навчання у
загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, - до
закінчення навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років.
Відповідно до ст.13 ЗУ «Про охорону дитинства» багатодітним сім`ям
надається 50-відсоткова знижка плати за користування житлом та комунальними
послугами у межах норм, визначених законодавством.
Діти з багатодітних сімей користуються правом безоплатного одержання
ліків за рецептами лікарів, безоплатного проїзду усіма видами міського
пасажирського транспорту (крім таксі), автомобільним транспортом загального
користування в сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських маршрутів, у
тому числі внутрірайонних, внутрі-та міжобласних незалежно від відстані та
місця проживання, правом на пільговий відпочинок і оздоровлення.
Цим же законом передбачено, що батькам і дітям з багатодітних сімей для
підтвердження їх статусу видаються відповідні посвідчення.
Для видачі посвідчень просимо звертатися в управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Яремчанської
міської ради в
каб.№5 або за тел.2-11-86

Правові засади забезпечення рівних прав і рівних можливостей
жінок та чоловіків
Гендерна рівність – соціальна рівність чоловіків і жінок, що має на увазі
утвердження основ гендерної рівноваги та гендерної демократії. Розвиток
гендерного законодавства в Україні відбувається досить швидкими темпами.
Серед зобов`язань, які взяла на себе Україна перед Європейським
співтовариством, визначено досягнення жінками і чоловіками рівних прав та
можливостей.
Так, відповідно до ст.24 Конституції України громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом. Не може бути
привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних
та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового
стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. Ми звикли, що
оголошення в засобах масової інформації про прийом на роботу містять вимоги
до віку, статі й навіть зовнішності працівника. Відтепер такі вимоги заборонені,
за винятком специфічної роботи, яку можуть виконувати лише особи певної статі.
Роботодавцям також заборонено вимагати відомості про особисте життя
кандидатів, їхні плани, щодо народження дитини. Натомість доведеться платити
однакову зарплату жінкам і чоловікам при їхній однаковій кваліфікації за рівних
умов праці.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї,
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок, встановлення
пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток
та інших пільг вагітним жінкам і матерям.

ДИСКРИМІНАЦІЯ: ЩО ВАРТО ЗНАТИ.
Стаття 24 Конституції України передбачає: громадяни мають рівні
конституційні права і свободи та є рівними перед законом.
Усі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах.
Рівність прав жінки і чоловіка забезпечується: наданням жінкам рівних з
чоловіками можливостей у громадсько-політичній і культурній діяльності, у
здобутті освіти і професійній підготовці, у праці та винагороді за неї;
спеціальними заходами щодо охорони праці і здоров`я жінок; встановленням
пенсійних пільг; створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати
працю з материнством; правовим захистом, матеріальною і моральною
підтримкою материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток
та інших пільг вагітним жінкам і матерям.
Одночасно повідомляємо, що кожна жінка має право на безоплатну
первинну правову допомогу – вид державної гарантії, що полягає в інформуванні
особи про її права і свободи, порядок їх реалізації, відновлення у випадку їх
порушення та порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної
влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
Особа, яка вважає, що стосовно неї було застосовано дискримінацію за
ознакою статі чи вона стала суб`єктом сексуальних домагань, має право
звернутися зі скаргою до органів місцевого самоврядування або до суду в порядку
визначеному законом.

