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Тренінг для активістів проекту
5 - 6 вересня відбувся тренінг для тренерів у рамках проекту „Дотримання прав людини у сфері праці”.
У ньому взяли участь представники громадських організацій, що відвідували тренінги у рамках проекту та
зарекомендували себе як активісти захисту трудових прав.
Учасники мали нагоду вдосконалити власні тренерські навички, перейняти практичний досвід інших
тренерів та поділитися власними напрацюваннями.
„Мені дуже сподобалась можливість
ознайомитись з трудовим
законодавством, поспілкувавшись з
експертом проекту. Сподобалось
розробляти тренінг. Хочу розробити
щось корисне для студентів
випускників, тому що це речі, до
яких вони не готові, виходячи зі стін
у н і в е р с и т е т у ”, - п о д і л и л а с ь
враженнями учасниця тренінгу
Ірина Аветисян.
“Це дає можливість у подальшому
застосовувати навички тренера, а
також знання й інформаційні
матеріали, у проведенні тренінгів з
цільовими групами майбутніх
проектів нашої організації
(„Чоловіки проти насильства”).
Крім цього, участь у вказаному
заході дозволила мені значно
підвищити власний тренерський
досвід, удосконалити методичні
підходи до проведення тренінгів,
обмінятися досвідом з іншими
учасниками, і, головне, звернути
увагу на необхідні аспекти власної
практики, які потребують
доопрацювання (слабкі місця, які
треба перетворити у сильні)”, зазначив Олександр Ячменьов.

Учасники тренінгу планують у
подальшому застосовувати
отримані знання як у власних
організаціях, так і для широкого
загалу.

ХОО Організації солдатських
матерів в Україні
Адреса: м. Херсон, Спартаківський
провулок, буд..72. Тел. 8-0552-48-26-69.
Представники: Любов Паливода, Ольга
Безкоровайна
Голопристанський районний
осередок Ліги соціальних
працівників України
Адреса: м. Гола Пристань, вул.
К. Маркса, 18. Тел. 8-05539- 2-14-48.
Представник: Наталія Александрова

За консультаціями та докладною
інформацією можна звертатись до
учасників ТОТ - представників
громадських організацій
Херсонщини:

Нижньосірогозька районна спілка
інвалідів „Оріон”
Адреса: смт Нижні Сірогози, вул.
Куйбишева, 44. Тел. 8-05540-2-21-20.
Представники: Оксана Величко,
Катерина Сушко, Володимир Сушко

Херсонський обласний громадський
центр „Чоловіки проти насильства”
Адреса: м. Херсон, вул. 40 років Жовтня,
108, к. 13. Тел. 8-0552- 51-69-13.
Представники: Олександр Ячменьов,
С о ц і а л ь н о г о Артем Мартиненко

ХМГО Центр
Партнерства
.Представники: Олексій Матвійчук, Каховська міська молодіжна
організація „Діло”
Олександр Славський

Адреса: м. Каховка, вул.
Червоноармійська, 116 а. Тел. 8-05536Наукове студентське товариство
4-14-89. Представник: Анна Кутищева
ХНТУ Представник: Ірина Аветисян
Тел. 8 - 067 - 1717599

НОВІ ВИДАННЯ ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
У рамках проекту “Громадська експедиція “Корупційна діра”, що реалізується Центром Соціального
Партнерства спільно з Херсонською обласною організацією Комітету виборців України та Херсонською
обласною організацією Організації солдатських матерів України, вийшли друком інформаційні листівки.
Вони містять схеми оформлення соціальних послуг, контактну інформацію соціальних служб та перелік
необхідних для оформлення тієї чи іншої послуг документів.
Проект здійснюється у рамках програми „Сприяння активній участі громадян у протидії корупції в
Україні „Гідна Україна”, що виконується компанією Менеджмент Сістемс Інтернешнл ( MSI) у партнерстві
з українськими організаціями за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку
( USAID).
Отримати листівки можна в офісі Херсонського Центру Соціального Партнерства за адресою:
М. Херсон, вул. Перекопська, 158, кім. 213, тел. 51-17-12.
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ГАРЯЧА ТЕМА
Фінальна конференція
об’єднала усіх учасників та виконавців проекту
4 - 5 вересня відбулася фінальна конференція проекту
„Дотримання прав людини у сфері праці” на тему
„Легалізація робочих місць: чи гарантований
захист трудових прав?”, яка проводилася за
технологією „Відкритого простору”.
„Відкритий простір” - це
універсальна ефективна
технологія, що допомагає різним
групам людей, громадам,
організаціям розкрити свої сили
для співпраці, взаємодії,
творчості та натхнення, для
вирішення спільних проблем. Він
структурує час, місце, і свого
роду ритуал, завдяки яким люди
самі організовують своє
навчання і планування. У межах
„відкритого простору” всі
працюють над тими завданнями,
які їм цікаві, і за які вони готові
нести відповідальність.
Учасники конференції самі
визначали теми для обговорення
та намагалися знайти шляхи
розв'язання окреслених проблем.
Кожний мав нагоду відчути себе
спроможним для вирішення
проблем, пов'язаних з
дотриманням трудових прав
населення Херсонщини.
Лозунг заходу: „Будьте готові до
сюрпризів” повністю себе виправдав, адже новинок та
цікавих ідей було вдосталь.
Робота розпочалась з опрацювання запропонованих
учасниками тем:1.Робота НДО, волонтерів; 2.
Легалізація робочих місць на місцевому рівні; 3.
Легалізація комерційного сексу: за чи проти?; 4.
Легалізація праці неповнолітніх; 5. Безпечні умови
праці; 6. Захист прав роботодавців; 7. Забезпечення
робочим місцем та захист прав молодих спеціалістів; 8.
Зміна системи відповідальності; 9. Чорні/білі списки
роботодавців.

Кожна запропонована проблема зібрала навколо
себе групу людей, які готові вирішувати її у
майбутньому. Активне обговорення проблем
переросло у ідеї для написання проектів у сфері
трудового законодавства.
У результаті було розроблено
наступні ідеї для подальших
проектів:
1.Легалізація працівників,
волонтерів НДО, оформлення
трудових відносин.
2. Допомога неповнолітнім в
обізнаності щодо легалізації
робочих місць для неповнолітніх.
3. Етика у сфері трудових
відносин
4.Мобілізація сільської молоді до
прийняття рішень у сфері праці,
підвищення рівня їх обізнаності та
залучення до волонтерської
діяльності
шлях до
самоствердження, творчої
реалізації своїх трудових прав.
5 . Н а д а н н я псих о л о г іч н о ї,
юридичної, медичної допомоги
працівникам комерційного сексу
6. Інформатизація підлітків та
молоді щодо трудових прав
„Відкрий для себе”
7. Н а п и с а н н я п р о е к т у з
інформування молоді з трудового законодавства
Ми сподіваємося, що ідеї знайдуть відклики, а
учасники - однодумців та партнерів для подальшого
просування проектів та втілення їх у життя.
По завершенні конференції учасники отримали
книгу з результатами роботи та переліком
запропонованих подальших дій.
Конференція дала можливість дізнатися про роботу
інших організацій у сфері захисту трудових прав,
отримати цінний досвід, а також поділитися своїми
напрацюваннями.
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ЗАСІДАННЯ КЛУБУ РОБОТОДАВЦІВ
„ПАЛІТРА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТНІ. ЧОРНА. СІРА.
БІЛА”
21 липня відбулося засідання Клубу роботодавців, що
проходять у рамках проекту „Дотримання прав
людини у сфері праці”.
У засіданні взяли участь представники малого та
середнього бізнесу, приватні підприємці, а також
керівники кадрових відділів на підприємствах.
Темою засідання було визначено: „Палітра заробітної
платні. Чорна. Сіра. Біла” з обговоренням проблеми:
Кому потрібні конверти, чи вигідно показувати у
документах зарплату у повному обсязі. А запрошений
спеціаліст - головний інспектор управління
оподаткування фізичних осіб Державної податкової
адміністрації Олексій Юсов розповів про ситуацію,
що склалася з виплатою заробітної плати у
СПЕЦІАЛІСТ ІНСПЕКЦІЇ ПРАЦІ КОНСУЛЬТУЄ
Херсонській області.
ПІДПРИЄМЦІВ
4 серпня відбулось чергове засідання Клубу
роботодавців, що відбуваються у рамках проекту
„Дотримання прав людини у сфері праці”.
Цього разу темою обговорення стало дотримання
роботодавцями прав робітників, а також захист від
недобросовісних співробітників.
Підприємці мали нагоду обговорити ситуацію, що
склалася на власних підприємствах, поділитися
проблемами, з якими стикаються та спільними
зусиллями знайти рішення. А допомагав їм у цьому
запрошений спеціаліст.
На засіданні Клубу роботодавців була присутня
заступник начальника Територіальної державної
інспекції праці в Херсонській області Ніна Іванова.
Вона розповіла присутнім про роботу інспекції, її
права та обов'язки, а також про послуги, які можна
ПІДПРИЄМЕЦЬ - ЖЕРТВА ЧИ
отримати, звернувшись до інспекції.
ПРАВОПОРУШНИК?
Підприємці отримали багато корисної інформації та
28 липня відбулося засідання Клубу роботодавців на
впевненість, що в Територіальну державну
тему „Хто перевіряє дотримання прав людини у сфері
інспекцію праці можна звертатись за консультацією
праці? Підприємець - жертва чи правопорушник?”.
та допомогою.
Присутні на зустрічі підприємці з цікавістю
обговорили ситуацію у сфері охорони праці та
поділились власним досвідом, а також вислухали К л у б о б ’ є д н а в р о б о т о д а в ц і в ,
коментарі запрошеного спеціаліста.
представників бізнес - об’єднань для
Заступник начальника інспекції охорони праці обміну досвідом і співпраці у дотриманні
Територіального управління держпромгірнагляд

трудових прав, інформування з питань
законодавства, надання
консультацій.
Основна ідея: Дотримання прав людини
у сфері праці - це вигідно для
роботодавця.

Володимир Бондарчук розповів про роботу
трудового
інспекторів.
У ході зустрічі розглянуто такі питання:- Права та
обов'язки інспекції;- Навчання з питань охорони
праці;- Нещасні випадки на виробництві: хто несе
відповідальність?- Статистика травмування на
виробництві ( по Україні, по Херсонській області).

Сайт Херсонського Центру Соціального Партнерства

ІНФОРМАЦІЙНО - СОЦІАЛЬНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ
Питання, які найчастіше цікавили відвідувачів консультацій:
Реєстрація суб’єктів підприємницької діяльності
- фізичних осіб
Перелік документів:
1. Реєстраційна Картка
2.Ксерокопія довідки про ідентифікаційний номер
3.Квитанція Про внесення плати про державну
реєстрацію
4. Ксерокопія паспорта
Мати при собі паспортр та оригінал довідки про
ідентифікаційний номер.
Термін реєстрації - 10 робочих днів.
Адреса:м. Херсон, вул. Суворова, 29, 1 поверх,
тел. 22-54-65, 22-31-73
Які основні питання на співбесіді?
- Розкажіть про себе
- Як ви уявляєте свої майбутні обов’язки?
- Чому ви думаєте, що саме Ви підходите на цю посаду?
- Як ви розумієте вимоги до посади, на чку претендуєте?
- Чому ви йдете з теперіщнього місця роботи?
- Яка робота вам найбільше подобалася і чому?
- Назвіть свої слабкі сторони
- Як ви себе уявляєте через 5 років?
- Яке ваше найбільше досягнення?
- Чи є у вас питання?
Як скласти резюме?
Правильно складене резюме - один з найефективніших
засобів пошуку роботи.
1. Ваше ім’я, адреса, номер телефону
2. Мета: Короткий опис посади , на яку претендуєте
3. Трудовий досвід у зворотній хронологічній
послідовності (спочатку вказують останнє місце
роботи). Вкажіть дату початку і закінчення роботи,
назву організації, назву посади.
4. У розділі “Освіта” потрібно перелічити всі навчальні
заклади, які ви закінчили або в яких навчаєтесь зараз,
факультети та отримані спеціальності.
5. Розділ “Додаткова інформація” може містити такі
відомості: Знання мов, вміння користуватися
комп’ютером, ділові риси, наявність прав водія,
членство у професійних організаціях тощо.

КОРИСНІ АДРЕСИ
Управління Пенсійного фонду
України в районах у м. Херсоні
Обласний пр. Ушакова, 47, тел. 22-30-74
Комсомольський вул. Комкова, 76,
тел. 42-95-29
Дніпровський вул. Перекопська, 166,
тел. 55-47-69
Суворовський вул. Кременчуцька, 69,
тел. 26-27-62
Територіальна державна інспекція
праці в області
пр. Ушакова, 47, тел. 42-45-50
Начальник інспекції головний державний
інспектор області
Петренко Геннадій Володимирович
Територіальне управління
Держпромгірнагляду охорони праці
по області
вул. 9 Січня, 21, тел. 49-30-18
Начальник Омельченко Євген
Васильович
Управліннями праці та соціального
захисту населення
73000, Херсон, вул. К.Маркса, 29
Рузгіс Олена В'ячеславівна
(0552) 45-44-34
Дніпровський район Херсона: 73000,
Херсон, вул. Перекопська, 166
Капінус Олена Григорівна (0552) 55-57-83
Комсомольський район Херсона: 73000,
Херсон, вул. Суворова, 29
Погорєлова Надія Григорівна
(0552) 22-96-79
Суворовський район Херсона: 73000,
Херсон, вул. Маяковського, 8
Павлюк Валентин Миколайович
(0552) 22-32-24

http://spc.ks.ua

