
Майстер-клас до Міжнародного дня боротьби за 
скасування рабства 

 
 
2 грудня 2013 року у Міжнародний день боротьби за скасування рабства в 

Інституті людини Київського університету імені Бориса Грінченка спільно з 
другокурсниками – майбутніми соціальними педагогами – у інтерактивній формі 
майстер-класу говорили про проблему попередження насильства, торгівлі 
людьми, трудового трафіку Веретенко Тетяна Григорівна, завідувач кафедри 
соціальної педагогіки та соціальної роботи, професор, та Лях Тетяна Леонідівна, 
доцент кафедри соціальної педагогіки та соціальної роботи. 

 
Веретенко Т.Г. зазначила: «Сучасні форми рабства — від кріпосної праці до 

торгівлі людьми — процвітають в сучасному суспільстві у результаті 
дискримінації, соціального виключення і уразливості, посиленою бідністю 
населення. Генеральний секретар ООН у своїй доповіді закликав усі держави до 
продовження боротьби з рабством, наголосивши на необхідності ратифікувати 
міжнародні інструменти проти рабства і співпрацювати повністю з усіма 
доречними міжнародними механізмами прав людини.  

Викладачі нашої кафедри докладають зусиль у боротьбі з насильством в 
сім’ї, жорстокого поводження з дітьми, торгівлею людьми та трудовим трафіком, 
розробляючи інтерактивні форми та профілактичні просвітницькі програми».  

 
Лях Т.Л. наголосила, що «Міжнародний день боротьби за скасування 

рабства відзначається за рішенням Генеральної Асамблеї ООН в день прийняття 
4-ю сесією Генеральної Асамблеї ООН Конвенції про боротьбу з торгівлею 
людьми і з експлуатацією проституції третіми особами (2 грудня 1949 року).  

Метою цього Дня є викорінення таких сучасних форм рабства як торгівля 
людьми, сексуальна експлуатація, найгірші форми дитячої праці, шлюби з 
примусу, продаж наречених, передача у спадщину вдів і насильницьке 
вербування дітей для їх використання у збройних конфліктах». 

 
Студентам презентували настільні ігри,  розроблені викладачами кафедри 

соціальної педагогіки та соціальної роботи Інституту людини, членами 
Всеукраїнського громадського центру" Волонтер" . 

 
Вони мали можливість зіграти у просвітницько-профілактичну настільну карткову гру "СТОП насильству!". У ході гри вони 

дізналися про:  

 сутність та причини, види та індикатори виявлення насильства в сім'ї;  

 законодавчу базу з питань попередження насильства в сім'ї та жорстокого поводження з дітьми;  

 механізм взаємодії органів та служб у сфері протидії насильству;  

 первинну, вторинну та третинну профілактику насильства;  

 зміст та форми роботи з кривдниками та особами, які потерпіли від насильства в сім`ї; алгоритм роботи з випадком. 
 

 


