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Директору Департаменту освіти, науки та
молодіжної політики Івано-Франківської ОДА
Кімакович В.Є.
Шановний Вікторе Євстахійовичу!
Громадська організація «Ла Страда-Україна» висловлює Вам свою повагу
та вдячність за багаторічну співпрацю.
ГО «Ла Страда-Україна» - одна з провідних неурядових організацій
України у сфері захисту прав жінок та дітей. Діяльність організації направлена
на запобігання торгівлі людьми, попередження домашнього насильства,
впровадження тендерної рівності та вдосконалення системи захисту прав та
інтересів дитини.
ГО «Ла Страда-Україна» має 20-річний досвід організації роботи
Національних «гарячих» ліній. Досить часто, саме "гарячі" лінії є одним із
першочергових ресурсів для громадян в отриманні допомоги: інформаційної,
психологічної та правової.
На базі ГО -'Ла Страда-Україна" функціонує дві "гарячі" лінії:
1. Національна дитяча «гаряча» лінія, яка працює за безкоштовним
номером 0 800 500 225 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким
номером 116 111 (з мобільних). Лінія працює по будням з 12.00 до 20.00 та в
суботу - з 12.00 до 16.00.
2. Національна «гаряча» лінія з попередження домашнього насильства,
торгівлі людьми та тендерної дискримінації, яка працює за безкоштовним
номером 0 800 500 335 (зі стаціонарного телефону) та безкоштовним коротким
номером 386 (з мобільних - діє до 24.11.2017р.). Лінія працює цілодобово.
Інформуємо Вас, шановний Вікторе Євстахійовичу, 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.
Просимо поширити інформацію про дані номери с^ред підпорядкованих
Вам районних структур.
Заздалегідь вдячні за співпрацю.
З повагою,
віце-президент ГО «Ла Страда-Україна»

О.А. Калашник

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
Е-таі1; топ@ топ.§оу.иа, код ЄДРПОУ 38621185

Директорам департаментів,
начальникам управлінь освіти
і науки обласних та Київської
міської державних адміністрацій

Щодо освітньо-правового проекту
«Університет юних правознавців»

Шановні колеги!
Міністерство освіти і науки України підтверджує актуальність
проведення просвітніх заходів в сфері права для учнів закладів загальної
середньої освіти та підтримує організацію та проведення освітньо-правового
проекту «Університет юних правознавців», що проводиться громадською
організацією «Україно-німецький правознавчий діалог» на базі Київського
національного університету імені Тараса Шевченка.
Просимо провести інформаційну кампанію серед закладів загальної
середньої освіти щодо можливої участі учнів в освітньо-правовому проекті
«Університет юних правознавців». Для зручності приїжджих учасників
організатори можуть встановлюють окремий графік курсу, за попереднім
узгодженням.
Деталі: Ьпр8:/Ла\у.ипІУ.кіеу.иа/иа/8Іис1епиі/8агпоугіас1ііуаппіа/ипІУег8УІеІіііпукН-ргауо2пауі8ІУ.
Координатор проекту: Солодова Катерина, тел.: +38 063 420 58 02.

З повагою
Заступник Міністра

Юрій Рашкевич

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ЖІ/5-580 в і д 31.10.2017
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