МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Директорат професійної освіти
бульвар Тараса Шевченка, 16 м. Київ, 01601, тел. (044) 287-82-06, e-mail: prof@mon.gov.ua
____________________________________________________________________________________________

Департаментам (управлінням)
освіти і науки обласних, Київської
міської військових адміністрацій
Про резолюції Віце-прем’єр-міністра
з питань європейської та євроатлантичної
інтеграції України від 14.06.2022 № 14848/0/1-22
Шановні колеги!
На виконання пункту 3 резолюції Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України від 14.06.2022
№ 14848/0/1-22, з метою надання комплексної допомоги особам, які у зв’язку з
війною постраждали від насильства, зокрема сексуального, та на виконання
підписаної Рамкової програми співробітництва між Урядом України та ООН
щодо запобігання та протидії сексуальному насильству, пов’язаному з
конфліктом, просимо із залученням органів місцевого самоврядування та у
співпраці із міжнародними та громадськими організаціями провести в межах
компетенції роботу щодо інформування громадськості стосовно надання послуг
соціально-психологічної підтримки особам, постраждалим від війни і
насильства, пов’язаного зі збройною агресією російської федерації на території
України («Центри допомоги врятованим»), зокрема, шляхом розміщення
відповідних інформаційних матеріалів в закладах професійної (професійнотехнічної) освіти.
Довідково інформуємо як отримати безоплатну правову допомогу в умовах
воєнного стану онлайн:
за Єдиним контактним номером системи надання безоплатної правової
допомоги – 0 800 213 103. За цим номером надаються консультації та роз’яснення
з правових питань, додаткові відомості про надання безоплатної правової
допомоги тощо. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів у межах
України безкоштовні; номер для дзвінків з-за кордону: +38 (044) 363 10 41
(вартість дзвінка з-за кордону за тарифами вашого оператора зв’язку);
у
мобільних
застосунках
«Безоплатна
правова
допомога»:
https://bit.ly/3hwwgqR або «Твоє право»: https://bit.ly/3iorbkE ;

у
месенджерах
Телеграм:
http://legalaid.gov.ua/telegram.html
та
Вайбер: http://legalaid.gov.ua/viber.html ;
у кабінеті клієнта на сайті системи надання безоплатної правової
допомоги: https://cabinet.legalaid.gov.ua/ ;
від домашнього насильства та свідки можуть отримати онлайнконсультацію юристів щодо захисту своїх прав, написавши у Телеграм-чат
«Правова допомога протидії насильству»: https://t.me/Non_Violence_Bot ;
правові консультації також можна переглянути на довідковоінформаційній платформі правових консультацій «WikiLegalAid», що розміщена
за адресою: https://wiki.legalaid.gov.ua .
Для отримання безоплатної правової допомоги в умовах воєнного стану
офлайн необхідно звернутися до бюро правової допомоги місцевих центрів з
надання
безоплатної
вторинної
правової
допомоги
за
адресою: https://bit.ly/bpd_buro .
З повагою
Генеральний директор
директорату професійної освіти
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