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На №

від

/

Н ачальникам відділів освіти
райдержадмініс грацій, органів
місцевого
самоврядування,
управлінь освіти міських рад,
керівникам
закладів
освіти
обласного підпорядкування

Щодо інформування
На адресу Управління освіти і науки облдержадміністрації надійшов
лист

Громадської

організації

«Ла

Страда-

Україна»

від

30.10.2017

№ 1222/23/2017, у матеріалах якого зазначено, що Громадська організація
«Ла Страда- Україна» - одна з провідних неурядових організацій України у
сфері захисту прав жінок та дітей. Діяльність організації направлено на
запобігання

торгівлі

людьми,

попередження

домаш нього

насильства,

впровадження тендерної рівності та вдосконалення системи захисту прав та
інтересів дитини. Громадська організація має 20-річний досвід організації
роботи національних «гарячих» ліній.
На базі Громадської організації «Ла Страда- Україна» функціонує дві
«гарячі» лінії:
1. Національна дитяча «гаряча» лінія, яка працює за безкоштовним
номером 0800500225 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким
номер 116 111 (з мобільних). Лінія працює у будні дні з 12.00 до 20.00 та в
с у б о т у - з 12.00 до 16.00.
2. Національна дитяча «гаряча» лінія з попередження домашнього
насильства, торгівлі людьми та тендерної дискримінації, яка працює за

безкоштовним

номером

0800

500335

(зі

стаціонарного

телефону)

та

безкоштовним коротким номером 386 (з мобільних - діє до 24.11.2017 року).
Лінія працює цілодобово.
Звертаємо вашу увагу, що

з 25 листопада 2017 року Національна

«гаряча» лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та
тендерної дискримінації переходить на новий загальноєвропейський номер
116 123. Даний номер є безкоштовним з мобільних телефонів.
Інформацію
працівників,

просимо

учнів,

батьків

довести
закладів

до

відома керівників,

освіти

та

розмісти

педагогічних
на

офіційних

веб-сайтах органів управління освітою та закладів освіти.
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