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Новини
До Всесвітнього дня боротьби з торгівлею людьми в Україні пройшли низка заходів
В Україні проведено низку інформаційних кампаній,
спрямованих на боротьбу з цим ганебним явищем. Усі
заходи були приурочені до Всесвітнього дня боротьби з
торгівлею людьми. Їх організатори насамперед ставили
своєю метою привернути увагу суспільства до цієї
непростої проблеми.
Зокрема,
Мінсоцполітики
підтримало
ініціативу
Міжнародної
громадської
організації
«Кампанія
А21» та ОБСЄ щодо відкриття виставки світлин
знаних і шанованих українців, які акцентують увагу
співвітчизників на проблемі торгівлі людьми та
закликають бути обережними. Наразі виставку офіційно відкрито у Києві та Львові. Надалі
світлини мандруватимуть іншими великими містами. Такий формат превентивної роботи є
надзвичайно ефективним, переконані у Міністерстві, оскільки громадяни прислуховуються
до відомих постатей, особливо молодь та діти, які, на жаль, все частіше потрапляють до
тенет торгівців людьми.
Також Всеукраїнською коаліцією громадських організацій з протидії торгівлі людьми було
організовано широкомасштабну інформаційну кампанію «Cпільними зусиллями проти торгівлі
людьми в Україні». Вона одночасно проведена у 15 областях України: Дніпропетровській,
Житомирській, Волинській, Сумській, Рівненській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській,
Чернівецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Тернопільській, Харківській, Черкаській та
Вінницькій. За словами учасників акції, вони прагнули підвищити обізнаність населення щодо
питань торгівлі людьми та безпечної міграції, сформувати свідоме ставлення до міграційних
намірів та власної безпеки, мінімізувати вірогідність потрапляння в ситуацію торгівлі людьми.
Відбувся захід і у столиці. Так, у Києві біля метро «Хрещатик» пройшов інформаційний
перформанс «ATTENTION! - торгівля людьми!», в рамках якого киянам ще раз нагадали про
заходи безпеки, яких потрібно вживати і яких варто дотримуватися, щоб запобігти торгівлі
людьми. Адже проблема існує, і тому слід бути обережними, підкреслювали учасники
своєрідної вистави, звертаючись до глядачів.
(За офіційною інформацією Міністерства соціальної політики України // Електронний доступ:
http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/uk/publish/article?art_id=191911&cat_id=107177)
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Андрій Рева про прозорі офіси
«Коли у вашому місті запрацює центр надання
адміністративних послуг нового формату, Ви
побачите, наскільки зміниться ставлення людей до
влади, адже їм не доведеться більше пересуватися
з кабінету в кабінет та стояти в чергах», - зауважив
Андрій Рева, звертаючись до мера Харкова.
25-26 серпня 2016 року Міністр Андрій Рева
перебуває на чолі делегації Міністерства соціальної
політики в робочій поїздці у Харкові. Метою поїздки
є ознайомлення з роботою міського центру надання
адміністративних послуг та ходом підготовки обласного центру, як одного з п’яти учасників
загальнодержавного пілотного проекту, до впровадження вінницького досвіду у сфері
надання послуг соціального характеру – «Прозорий офіс».
(За інформацією Мінсоцполітики// Електронний доступ : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/
uk/publish/article?art_id=193262&cat_id=107177)

В серпні проходила Всеукраїнська дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
В рамках IX тематичної зміни «Ми – українці!» в
дитячому центрі «Молода гвардія» (м. Одеса) з 06
по 26 серпня 2016 року проходила Всеукраїнська
дитячо-юнацька військово-патріотична гра «Сокіл»
(«Джура»).
Під час IX тематичної зміни особливим днем став
День Державного прапора України, який підняли біля
Одеської обласної державної адміністрації.
Так яскраво це дійство ще ніколи не відбувалося!
Маршом міста з розгорнутим Державним прапором
України під супровід військового оркестру пройшли
учасники гри «Джура – 2016: Хаджибейська Січ». На чолі ходи йшли місцеві козаки –
прапороносна група від Чорноморського гайдамацького з’єднання. Керівництво і впорядники
дитячого центру «Молода гвардія» йшли яскравим рядом у вишиванках. Далі – джури по
роях, з прапорами своїх областей.
На Приморському бульварі, на одеських сходах, до дівчат у вишиванках – учасниць
Вишиванкового фестивалю – гармонійно, долучилися джури в одностроях і разом розгорнули
знизу вгору 25-ти метровий Прапор України!
Доповнило враження і нагородження роїв-переможців кубками і грамотами, які саме тут, біля
знаменитого Дюка, були вручені джурам. Присутні державні особи гідно оцінили фізичну
підготовку і старання молоді.
(За інформацією Мінсоцполітики// Електронний доступ : http://www.mlsp.gov.ua/labour/control/
uk/publish/article?art_id=193363&cat_id=107177)

Новини міжнародного досвіду
Американська газета The New York Times провела
дослідження щодо працевлаштування громадян похилого
віку.
Правила ринку праці не є однаковими для молодих і літніх
працівників.
Нове дослідження було проведено Метью Рутледжом,
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економістом Центру пенсійного досліджень в Бостонському коледжі. За його дослідженням
літні працівники з низьким рівнем освіти мають дуже малий вибір куди податись для
працевлаштування.
Виявляється, що «стара людина» поєднує в собі як висококваліфіковану роботу у
високооплачуваній сфері(наприклад, менеджерів з продажу, керівники і бухгалтери), так
і низькооплачувану малокваліфіковану роботу (наприклад, водії вантажівок, двірникиі
санітари)
високої кваліфікації робіт з технічного обслуговування (наприклад, менеджерів з продажу,
керівників і бухгалтерів) і низькокваліфікованої роботи служби (наприклад, водії вантажівок,
двірників і санітарів).
Навіть попри те, що останніх 20 років США переживає спад пропозиції на ринку праці, літні
працівники мають значно менший шанс працевлаштуватись, порівнюючи їх із молоддю.
Наприклад, чоловіки і жінки у віці від 55 до 64 років мають на 25 відсотків менше шансів
отримати роботу машинного оператора і на 58 відсотків менше шансів отримати роботу
слюсарем, аніж молоді люди.
У зв’язку з цим, літні працівники знаходять низькокваліфіковану роботу в сері обслуговування.
У літніх людей на 65% більше шансів знайти роботу по догляду за дітьми, на 93% - роботу
таксистом та майже вдвічі – роботу у роздрібній торгівлі порівнюючи з іншими вакансіями.
(За інформацією газети The New York Times // Електронний доступ : http://www.nytimes.
com/2016/08/18/upshot/as-more-older-people-seek-work-they-are-put-into-old-person-jobs.
html?_r=0 )

Законодавство
Прийнято:
Постанова КМУ від 31.08.2016 № 578 «Про внесення зміни до пункту 1 Порядку
надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення
померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого». Постанова
доповнює перелік категорій осіб, яким надається допомога на поховання з коштів
місцевого бюджету такою категорією: особи, які мали право на призначення пенсії або
державної соціальної допомоги відповідно до ЗУ «Про державну соціальну допомогу
особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам», але за життя таким правом не
скористались.
Наказ Мінсоцполітики від 17.08.2016 № 892 «Про затвердження Державного стандарту
соціальної послуги посередництва (медіації)». Наказом затверджено відповідний
Державний стандарт, що є ще одним кроком до стандартизації сфери соціального
захисту населення.
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