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 Ми – представники громадських організацій, органів державної влади та ЗМІ - з 
метою інформування суспільства про торгівлю людьми в Україні, як один із 
найнебезпечніших злочинів проти особистості, та усвідомлюючи необхідність об'єднання 
та координації зусиль в цьому напрямку, за ініціативою Громадської організації «Альянс 
за громадянські права», уклали Меморандум про створення Мережи протидії торгівлі 
людьми» (надалі – Мережа).  
 
Усі підписанти цього Меморандуму є автоматично членами Мережи. 
 

1. Учасники Мережи визнають, що об’єднавшись направлять свою діяльність на: 
 

 формування ефективного інформаційного поля для висвітлення негативних 
явищ, пов’язаних з  порушеннями прав людини, таких як торгівля людьми 
та сексуальна / трудова експлуатація, зокрема  в контексті вимушених 
переселенців; 

 ініціювання проектів для проведення інформаційних кампаній  та інших 
проектів, спрямованих на інформування переселенців, пов’язаних з 
загрозою торгівлі людьми; 

 ініціювання сумісних з органами державної влади та іншими інституціями  
заходів для вирішення проблем, пов’язаних з торгівлею людьми; 

 сприяння пошуку коштів на реалізацію проектів, пов’язаних з 
профілактикою торгівлі людьми; 

 для підвищення поінформованості про специфіку явища торгівлі людьми в 
Донецькому регіоні та в Україні сприяти публікації та розповсюдженню 
матеріалів і досліджень, що зосереджуються на різних аспектах проблеми.     
 

2. Учасники Мережи, які є рівноправними і незалежними, домовились про 
максимальну підтримку та інформування один одного з питань, які віднесені до 
пріоритетних. При цьому учасники Мережи, для максимально ефективної 
реалізації своїх намірів планують: 
 

2.1 розробити план сумісних дій, комунікацію та стратегію розвитку Мережи; 
2.2 працювати в робочих, експертних і аналітичних групах, а також – 

координаційних радах, що мають на меті запобігання торгівлі людьми;  
2.3 проводити компанії адвокасі, просувати та координувати ініціативи з 

профілактики торгівлі  людьми; 
2.4 створити потужну систему громадянського лоббі з вказаних питань в органах 

державної влади, місцевого самоврядування; 
2.5 координувати та проводити спільні заходи громадського впливу, у т.ч. з 

залученням журналістів та широкої громадськості; 



2.6 проводити навчання журналістів, громадських організацій та їх об’єднань, що 
працюють в сфері профілактики торгівлі людьми щодо новітніх методик 
протидії цьому негативному явищу. 
 

3. Учасники Мережи об’єднують зусилля для пошуку фінансового та матеріально-
технічного забезпечення діяльності Мережи. 
 4. Учасники не мають фінансових зобов'язань один перед одним. Усі витрати, що 
виникають при виконанні заходів у межах Меморандуму, учасники несуть відповідно до 
попередніх спільних домовленостей та самостійно. Цей Меморандум не обмежує прав та 
свобод учасників Мережи.  
4. До Меморандуму можуть вноситись зміни та доповнення, які оформляються 
додатковою угодою. Односторонні зміни умов Меморандуму та одностороння відмова від 
виконання зобов'язань не допускається. У разі необхідності розірвання Меморандуму 
ініціююча Сторона повідомляє про це іншу за один календарний місяць.  
5.  Цей Меморандум укладається на невизначений термін та набирає чинності від дня його 
підписання і може бути припинений за взаємною згодою. 
6. Координацію і модерування діяльності Мережі здійснює організація, яка ініціювала її 
створення. 
 
 
 
МЕМОРАНДУМ ПІДПИСАЛИ: 
 
 


