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Бриф на розробку ролика 

Номінація «Виходь на світло – декларуй працю!» 

1. Хто Що Коли? 
Назва інформаційної кампанії: Виходь на світло! 
Бенефіціар: Державна служба України з питань праці 
Термін виконання завдання: 14.11.2021 
Організація-ініціатор інформаційної кампанії:  
Проєкт ЄС-МОП «На шляху до безпечної, здорової та задекларованої праці в Україні» 
спільно із Державною службою України з питань праці  
Контактні особи, які можуть надати додаткову інформацію, необхідну для 
виконання завдання:  
Наталія Шумейко проєктний 

менеджер 
natalja.shumeiko@gmail

.com 
+380 68 114 38 20 

Марія Семовоник комунікаційний 
менеджер 

mariasemovonik@gmail
.com 

+380 50 443 66 29 

2. Ключова інформація про кампанію 
Ціль інформаційної кампанії:  

• сприяти підвищенню обізнаності щодо проблеми незадекларованої праці в 
Україні 

• поширювати в інфополі термін “незадекларована праця” 
• поглибити рівень знань про переваги задекларованої праці та права працівників 

на конкретних прикладах (ситуаціях) за темами, вказаними нижче 
Яку проблему вирішує або яку можливість реалізує:  

низького рівня зацікавленості та поінформованості в темі серед громадськості 
Додаткова інформація по темі кампанії:  

1. Про проєкт «На шляху до безпечної, здорової та 
задекларованої праці в Україні» 

Читати тут 

2. Дослідження по темі кампанії  Читати тут 

3. Всі матеріали комунікаційної кампанії «Виходь на 
світло!» 

Читати тут 

Комунікаційні повідомлення кампанії у 2021 році: 
• Задекларована праця гарантує гідні та безпечні умови праці 
• Задекларована праця захищає права вагітних жінок та працівників із дітьми 
• Задекларована праця захищає права неповнолітніх працівників 
• Задекларована праця захищає права дистанційних працівників 

Цільова аудиторія кампанії  
Працівники, молодь. 
 
 

https://www.ilo.org/budapest/what-we-do/projects/declared-work-ukraine/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---lab_admin/documents/projectdocumentation/wcms_630069.pdf
http://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/
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3. Завдання ролику  
Донести цільовим групам переваги задекларованих трудових відносин та ризики 
незадекларованих через конкретні приклади. Перелік тем на вибір: 

1 Гідні умови праці Задекларований працівник отримує заробітну 
плату вчасно, понаднормова праця 
оплачується додатково, а незадекларований 
– може місяцями не отримувати зарплату та 
мати ненормований робочий день 

читати тут 

2 Вагітні жінки та 
працівники з 
дітьми 

Вагітні жінки та працівники з дітьми мають 
право на додаткові відпустки, можуть 
розраховувати на матеріальну допомогу, та 
захищені від звільнення за бажанням 
роботодавця, тоді як незадекларовані – 
інколи позбавлені навіть декретної відпустки 

читати тут 

3 Неповнолітні 
працівники 

Неповнолітні працівники мають ті ж самі 
права, що й дорослі, окрім того їм обов’язково 
роблять медичний огляд, вони мають 
скорочений робочий день, а працювати у 
шкідливих умовах їм суворо заборонено. 
Незадекларовані підлітки часто потерпають 
від важкої та понаднормової праці  

читати тут 

4 Дистанційна 
робота  

Працівник на дистанційній роботі 
забезпечений обладнанням і роботодавець 
компенсує йому необхідні витрати, тоді як 
незадекларований – зазвичай облаштовує 
своє робоче місце за власний кошт. 

читати тут 

Очікуваний комунікаційний ефект від ролику  
Аудиторія має чітко зрозуміти різницю між задекларованими та 
незадекларованими трудовими відносинами.  
Має знати, які права захищені в задекларованого працівника: 
• Право всіх на гідні умови праці 
• Право вагітних та працівників з дітьми на додаткові пільги 
• Право неповнолітніх на безпечні умови праці 
• Право дистанційних працівників на відшкодування витрат на засоби роботи  

Де та як ролик буде розміщуватися: 
Соціальні мережі Facebook та YouTube 

Формат ролику 
2D анімація у форматі кепшн-відео (з титрами) 

Мова ролику 
Українська 

Хронометраж ролику 
До 30 секунд 

Референси 
Незадекларована праця не захищає ваші трудові та соціальні права 
У чому різниця між трудовим і цивільно-правовим договором? 
Чи знаєте ви правила працевлаштування неповнолітніх? 

 
 

https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/zadeklarovana-pratsia-trudovi-i-sotsialni-prava/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/shcho-potribno-znaty-robotodavtsiu-pro-pratsiu-vahitnykh-zhinok-i-pratsivnykiv-iz-ditmy/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pravylno-oformyty-nepovnolitnoho-pratsivnyka/
https://dsp.gov.ua/podolannia-nelehalnoi-zainiatosti/iak-pravylno-oformyty-nepovnolitnoho-pratsivnyka/
https://www.youtube.com/watch?v=L3smL9FstV8
https://www.youtube.com/watch?v=wUV2gQCb4no
https://www.youtube.com/watch?v=_LidiZOlU44
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Бажана структура ролику: 
1. Ключове повідомлення та логотип кампанії «Виходь на світло» 
2. Основна частина викладена графічно та за допомогою титрів 
3. Логотип Держпраці з контактами (сайт та телефон гарячої лінії) 
4. Логотипи ініціаторів проєкту (МОП та ЄС) та дисклеймер. 
5. Автори ролику. 

Графічні матеріали для ролика та вимоги до них: 
1 Логотип кампанії  

«Виходь на світло» 
розташовується в правому верхньому кутку в усіх кадрах 

2 Логотип Держпраці бажано розміщати разом з контактами як в референсах 
3 Логотипи МОП та 

ЄС 
розміщуються разом, зліва МОП – справа ЄС, під логотипами 
дисклеймер (За підтримки ЄС та Міжнародної організації 
праці). 

4 Шрифт кампанії Montserrat bold для титрів та ключових повідомлень 
 Усі графічні матеріали можна завантажити тут 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1etdd5-vWpZg4V7KkOEMChRimRMnygVtz?usp=sharing
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